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Szybki postęp technologiczny i co-
raz większe wymagania pod wzglę-
dem technicznym, ekonomicznym 
oraz ekologicznym powodują nie-
ustanne poszukiwania nowych roz-
wiązań materiałowych w budow- 
nictwie drogowym. Od wielu lat 
szczególne miejsce w badaniach na-
ukowych zajmuje doskonalenie roz-
wiązań umożliwiających zastosowa-
nie materiałów z recyklingu opon  
samochodowych [3, 4, 5]. 

W ostatnim czasie powstał nowy 
rodzaj polimeroasfaltu z dodatkiem 
granulatu gumowego, produkowany 
metodą terminalową w rafinerii  
LOTOS Asfalt. Niniejszy artyku przed-
stawia wyniki pracy badawczej,  
której celem była laboratoryjna wery-
fikacja nowego polimeroasfaltu z do-
datkiem gumy 25/55-60 CR. Plano- 
wanym zastosowaniem nowego wy-
robu jest beton asfaltowy o wysokim 
module sztywności (AC WMS) do 
warstwy wiążącej lub podbudowy 
nawierzchni drogowej. 

W laboratorium IBDiM w Warsza-
wie wykonano szerokie badania po-
równawcze właściwości polimeroas-
faltu 25/55-60 i polimeroasfaltu z do-
datkiem gumy 25/55-60 CR oraz 
badania porównawcze mieszanek 
mineralno-asfaltowych z zastosowa-
niem tych asfaltów. W pierwszej ko-
lejności przeprowadzono badania 
asfaltów i analizę wyników pod 
względem zgodności z wymagania-
mi normy PN-EN 14023. Właściwości 
asfaltów oceniano również na pod-
stawie badań niestandardowych. 
Między innymi przewidziano badania 
z wykorzystaniem reometru dyna-
micznego ścinania (DSR) i reometru 
zginanej belki (BBR) w szerokim za-
kresie wartości temperatury i często-
tliwości oraz  w trzech stanach: przed 
starzeniem, po symulacji starzenia 
technologicznego i eksploatacyjne-
go. Tak przyjęty zakres badań asfal-

tów, w połączeniu z badaniami konwencjonalnymi, pozwolił 
na poszerzenie wiedzy o właściwościach reologicznych as-
faltów oraz ocenę właściwości funkcjonalnych badanych as-
faltów. W drugiej części pracy przewidziano wykonanie oce-
ny skuteczności zastosowania polimeroasfaltu z dodatkiem 
gumy 25/55-60 CR w mieszance mineralno-asfaltowej typu 
beton asfaltowy o wysokim module sztywności, a także po-
równanie z wynikami AC WMS, w którym zastosowano trady-
cyjny polimeroasfalt 25/55-60.

nowy rodzaj asfaltu – polimeroasfalt 
modyfikowany gumą 25/55-60 cr  

Dotychczasowe pozytywne wyniki badań i doświadczeń 
z wdrażania produkowanego w LOTOS Asfalt asfaltu modyfi-
kowanego polimerami z dodatkiem gumy MODBIT 45/80-55 
CR, które potwierdziły korzystne właściwości reologiczne le-
piszcza, przekładające się na bardzo dobre właściwości 
funkcjonalne mieszanek mineralno-asfaltowych z tym lepisz-
czem, stały się bodźcem do pracy nad kolejnym wyrobem. 

Asfalt 25/55-60 CR stanowi nowy polimeroasfalt, zawierają-
cy ponadto w swoim składzie dodatek rozdrobnionej gumy, 
która pochodzi między innymi z recyklingu opon samocho-
dowych. Produkcja asfaltów z miałem gumowym wpisuje się 
w światowe i europejskie działania w zakresie poszukiwania 
lepiszczy do trwałych, odpornych na zmęczenie nawierzchni 
asfaltowych, pozwalając jednocześnie na zagospodarowa-
nie rosnącego wolumenu materiału gumowego ze zużytych 
opon.

Nowe rozwiązanie stanowi połączenie dwóch technologii 
produkcji, tj. modyfikacji asfaltu polimerami oraz modyfikacji 
gumą „metodą na mokro” przy zastosowaniu metody termi-
nalowej. Asfalt 25/55-60 CR stanowi drugi z kolei wyrób asor-
tymentowy z zastosowaniem granulatu gumowego produko-
wany w rafinerii LOTOS Asfalt. Wyroby z tej grupy są opraco-
wane specjalnie do rodzaju stosowanych mma (przykładowo 
pierwszy opracowany asfalt był przeznaczony do stosowania 
do warstw ścieralnych, w szczególności w mieszankach 
o nieciągłym uziarnieniu typu SMA, BBTM, PA). Drugi pro-
dukt, opisywany w niniejszym artykule jest twardszy i prze-
znaczony w szczególności do stosowania w betonie asfalto-
wym o wysokim module sztywności. 

LOTOS Asfalt postanowił wyprodukować innowacyjny 
i ekologiczny wyrób będący alternatywą do stosowanych do-
tychczas lepiszczy do nawierzchni o zwiększonej trwałości 
zmęczeniowej, a jednocześnie charakteryzujący się zwięk-
szoną odpornością na spękania niskotemperaturowe. Dodat-
kowo, istotną cechą nowego asfaltu miała być efektywność 

Laboratoryjna ocena przydatności polimeroasfaltu 
z dodatkiem gumy do zastosowania w mieszance 

AC WMS – część 1 – Badania asfaltów
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ekonomiczna, która pozwoliłaby na budowę trwałych na-
wierzchni asfaltowych przy obniżonym koszcie początkowym. 
Podstawą uzyskania oczekiwanych właściwości polimeroas-
faltu z dodatkiem gumy był odpowiedni dobór asfaltu wyjścio-
wego do modyfikacji, określenie rodzaju i udziału polimeru, 
dodanie optymalnej zawartości granulatu gumowego oraz 
uzyskanie właściwego produktu. Stosowany w oznakowaniu 
nowych produktów symbol CR (crumb rubber) wskazuje na 
występowanie rozdrobnionej gumy w asfalcie. Bardzo istotny 
jest fakt, że produkcja tego asfaltu odbywa się metodą termi-
nalową (w LOTOS Asfalt), co gwarantuje uzyskanie dobrego 
jakościowo, jednorodnego i stabilnego produktu, z uwagi na 
stosowane szerokich metod kontroli jakości (w tym wymaga-
nej przepisami prawnymi wg systemu ZKP). Ekologiczne le-
piszcze o szerokim zakresie lepkosprężystości, wpływające 
korzystnie na pracę nawierzchni zarówno w wysokich, jak i ni-
skich zakresach temperatury, może przyczynić się do ograni-
czenia liczby spękań w długowiecznych nawierzchniach z za-
stosowaniem mieszanek typu AC WMS. 

Podobnie jak w przypadku pierwszego produktu (MODBIT 
45/80-55 CR) dopuszczenie do powszechnej sprzedaży i prze-
mysłowego zastosowania, oprócz opracowania składu i tech-
nologii produkcji polimeroasfaltu z gumą o oczekiwanych wła-
ściwościach, poprzedzone zostało szerokimi badaniami 
sprawdzającymi cechy lepiszcza, jak również testami spraw-
dzającymi skuteczność ich zastosowania w odpowiednich 
mieszankach mineralno-asfaltowych. W opisywanym progra-
mie badawczym weryfikacja właściwości lepiszcza miała na 
celu sprawdzenie jego wpływu na własności funkcjonalne 
mieszanki mineralno-asfaltowej w konkretnej technologii AC 
WMS, wiadomo jednak, że asfalt jest materiałem o bardzo sze-
rokim zastosowaniu w technologiach drogowych i może zo-
stać użyty w różnych rodzajach mma w zależności od konsy-
stencji, stopnia modyfikacji polimerem i zawartości gumy. 

Metody badań

Przeprowadzono takie badania laboratoryjne, które 
w pierwszej kolejności pozwoliły na dokonanie oceny zgod-
ności z wymaganiami normy PN-EN 14023 oraz na określe-
nie właściwości funkcjonalnych w szerokim przedziale warto-
ści temperatury, obejmującym zarówno warunki produkcji, 
jak i eksploatacji. 

Badania funkcjonalnych i technologicznych właściwości 
asfaltów wykonano według następujących norm:
• penetracja w 25°C przed i po RTFOT wg PN-EN 1426 [6],
• temperatura mięknienia PiK przed i po RTFOT wg PN-EN 

1427 [7],
• temperatura łamliwości Fraassa wg PN-EN 12593 [8],
• temperatura zapłonu wg PN-EN ISO 2592 [9],
• nawrót sprężysty w 25°C przed i po RTFOT wg PN-EN 

13398 [10],
• stabilność magazynowania wg PN-EN 13399 [11], 
• ciągliwość z pomiarem siły w 10°C wg PN-EN 13589 [12],
• zmiana masy po starzeniu RTFOT wg PN-EN 12607-1 [13],
• przyczepność do kruszyw (cztery rodzaje kruszyw) wg  

PN-B-06714/22 [14].
Dodatkowo zakres badań poszerzono o wykonanie badań 

reologicznych modułu zespolonego i kąta przesunięcia fazowe-

go w funkcji temperatury i częstotliwości obciążenia w reome-
trze DSR Mars II (Dynamic Shear Rheometer) wg PN-EN 14770 
[15] oraz badania właściwości niskotemperaturowych przy za-
stosowaniu reometru zginanej belki BBR (Bending Beam Rhe-
ometer) wg PN-EN 14771 [16]. Badania te wykonane zostały 
w trzech stanach, tj. w stanie oryginalnym (przed starzeniem), 
po starzeniu krótkoterminowym RTFOT (Rolling Thin Film Oven 
Test) wg PN-EN 12607-1, po starzeniu eksploatacyjnym PAV 
(Pressure Aging Vessel) wg PN-EN 14769 [17].

W trakcie starzenia następują zmiany w chemicznej struk-
turze asfaltu, wskutek reakcji utleniania (tlenem z powietrza) 
mające największy wpływ na zmiany właściwości asfaltu i fi-
zyczne odparowanie najlżejszych frakcji olejowych obecnych 
w asfalcie, które mają mniejsze znaczenie pod kątem zmiany 
poszczególnych parametrów lepiszcza [2]. 

Starzenie technologiczne zachodzi szybciej podczas pro-
dukcji mieszanki mineralno-asfaltowej (asfalt ma wysoką 
temperaturę i dużą powierzchnię styczności z powietrzem), 
niż starzenie eksploatacyjne zachodzące we wbudowanej 
w nawierzchnię mieszance mineralno-asfaltowej, którego 
efekty mogą być obserwowane po upływie dłuższego czasu 
użytkowania. Starzenie technologiczne jest symulowane po-
przez oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem cie-
pła i powietrza metodą RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test). 
Symulację starzenia eksploatacyjnego przeprowadza się 
w pojemniku starzenia ciśnieniowego PAV (Pressure Aging 
Vessel). Lepiszcze wykorzystywane w tym badaniu musi być 
wcześniej poddane starzeniu w aparacie RTFOT. 

Reometr dynamicznego ścinania (DSR) umożliwia określe-
nie charakterystyki lepkiego i sprężystego zachowania mate-
riału i służy do pomiaru składowych zespolonego modułu 
ścinania G* oraz kąta przesunięcia fazowego  lepiszcza. 
Norma modułu G* (ozn. IG*I) jest miarą całkowitej odporno-
ści lepiszcza na deformacje. Zespolony moduł ścinania skła-
da się  z dwóch części – sprężystej i lepkiej, których wzajem-
ny stosunek jest określany przez tangens kąta przesunięcia 
fazowego . Dla materiału doskonale sprężystego →0°, dla 
materiału doskonale lepkiego →90°. W przypadku materia-
łów lepko-sprężystych, jakimi są asfalty, wartość ta należy do 
przedziału (0°–90°). 

Reometr BBR pozwala określić właściwości lepiszcza w ni-
skiej temperaturze. W trakcie badania mierzone jest ugięcie 
(zmienne w czasie) próbki lepiszcza pod stałym obciąże-
niem, a więc realizowana jest próba pełzania. Na podstawie 
krzywej pełzania określa się dwa parametry. Moduł sztywno-
ści S(t), który otrzymuje się po czasie obciążenia 60s oraz 
parametr m, reprezentujący szybkość zmiany sztywności 
w czasie obciążenia.

Metodyka ustalania rodzaju funkcjonalnego PG lepiszcza 
(Performance Grade) według SHRP/SUPERPAVE

Według metody projektowania mieszanek mineralno-asfal-
towych Superpave, asfalt jest charakteryzowany rodzajem 
funkcjonalnym PG Tmax-Tmin. Współczynniki liczbowe określa-
jące PG Tmin i Tmax stanowią maksymalną i minimalną tempe-
raturę nawierzchni, w której może być eksploatowany dany 
asfalt. Określenie rodzaju funkcjonalnego asfaltu uzyskuje 
się na podstawie badań przeprowadzonych na asfalcie ory-
ginalnym (przed starzeniem), po symulacji starzenia techno-
logicznego RTFOT, po symulacji starzenia eksploatacyjnego 
RTFOT+PAV. 



„Drogownictwo” 7-8/2014228

Wyróżnia się trzy typy mechanizmów zniszczenia/degrada-
cji nawierzchni drogowych, które brane są pod uwagę w usta-
laniu kryteriów doboru właściwości lepiszcza, tj. powstawa-
nie trwałych deformacji lepkoplastycznych, obniżenie zespo-
lonego modułu sztywności w wyniku zmęczenia (degradacji 
właściwości sprężystych) oraz pękanie niskotemperaturowe. 
Odporność na koleinowanie według SHRP pośrednio cha-
rakteryzującą temperaturę równoważną TEG1, lub TEG2 wy-
znaczaną na podstawie wyników badania asfaltu reometrem 
dynamicznego ścinania DSR według zależności:
• asfalt oryginalny (O) IG*I/sinδ = 1,0 kPa → TEG1, 
• asfalt po RTFOT (T) IG*I/sinδ = 2,2 kPa → TEG2. 

Do wyznaczenia górnej wartości PG (Tmax) przyjmuje się 
niższą temperaturę z dwóch. Odporność na pękanie nisko-
temperaturowe charakteryzują temperatury równoważne TES 
lub TEm wyznaczane na podstawie wyników badania asfaltu 
w reometrze zginanej belki BBR, według wzorów:
•	 asfalt po starzeniu RTFOT i PAV (E) S = 300 MPa → TES
•	 asfalt po starzeniu RTFOT i PAV (E) m = 0,3 → TEm 

Do wyznaczenia dolnej wartości PG (Tmin) przyjmuje się 
najwyższą temperaturę równoważną spośród: TES i TEm.

Odporność na zmęczenie według SHRP charakteryzuje 
temperatura równoważna TEG3. Wyznaczenie temperatury 
TEG3 pozwala na weryfikację poprawności wyznaczenia PG. 
Znając niższą temperaturę równoważną spośród TES i TEm, 
wyznaczamy odpowiednią temperaturę badania DSR asfaltu 
poddanego uprzednio starzeniu RTFOT oraz PAV. Wynik tego 
badania musi spełniać podaną zależność:
•	 Asfalt po RTFOT+PAV IG*I sinδ ≤ 5 000 kPa. 

Ostateczne wartości temperatury równoważnej dobiera się 
wg wymagań Superpave, w których ustalono przedziały co 
6°C. Parametrami PG są więc dolna granica przedziału wyso-
kiej temperatury oraz górna granica przedziału niskiej tempe-
ratury eksploatacyjnej.

wyniki badań laboratoryjnych

badania podstawowe

W tabeli 1. podano przyjęte oznakowania asfaltów w po-
szczególnych stanach starzenia. Badania wykonano dla poli-
meroasfaltu 25/55-60 oraz polimeroasfaltu z dodatkiem gumy 
25/55-60 CR z firmy LOTOS Asfalt (tabela 2, rysunki 2 i 3).

Tabela 1. przyjęte oznakowanie próbek do badań

Lepiszcze
stan 25/55-60 25/55-60 cr

W stanie oryginalnym L O LCR O

Po starzeniu RTFOT L T LCR T

Po starzeniu PAV L E LCR E

Badany polimeroasfalt z dodatkiem gumy 25/55-60 CR speł-
nił wszystkie wymagania wg PN-EN 14023 wobec asfaltu mo-
dyfikowanego polimerami rodzaju 25/55-60 (tabela 2.). Poli-
meroasfalt z dodatkiem gumy 25/55-60 CR w odniesieniu do 
polimeroasfaltu 25/55-60 różni się konsystencją (wyższa pe-
netracja w 25°C, niższa temperatura mięknienia), nieco niższą 
temperaturą łamliwości, wyższą temperaturą zapłonu. Nawrót 

sprężysty w temperaturze 25°C jest niższy o 5% przed RTFOT, 
natomiast po RTFOT wyższy o 5,5%, nieco gorsza (lecz do-
puszczalna wg wymagań) odporność na magazynowanie, 
słabsza przyczepność do kruszyw takich jak granit i porfir. 

Ta b e l a  2. wyniki badań asfaltu 25/55-60 i 25/55-60 cr 

rodzaj asfaltu

właściwość

wyniki badań wyma-
gania wg 
pn-en 
14023

25/55-60 25/55-60 
cr

Penetracja w 25°C [0,1 mm] 29 39 25–55

Temperatura mięknienia PiK [°C] 71,4 62,2 >60

Temperatura łamliwości 
wg Fraassa, [°C] –16 –17 <–10

Temperatura zapłonu 
wg Clevelanda [°C] 326 330 >235

Nawrót sprężysty w 25°C [%] 80,00 75,00 >50

Odporność na magazynowanie:

Różnica temperatury mięknienia 
[°C] 0,10 1,00 <5

Różnica penetracji w 25°C [0,1 mm] 0,00 3,50 –

Kohezja oznaczona przez 
ciągliwość z pomiarem siły w 10°C 
Energia umowna E’(0,4-0,2) [J/cm2] 2,497 4,327

w 10°C
>2

Przyczepność do bazaltu  [%] 100 80 –

Przyczepność do granitu [%] 75 45 –

Przyczepność do porfiru [%] 85 30 –

Przyczepność do wapienia [%] 100 90 –

Odporność na starzenie – zmiana 
masy po RTFOT [% m/m] –0,037 –0,042 <0,5

Penetracja w 25°C po RTFOT 
[0,1 mm] 25 31 –

Temperatura mięknienia 
po RTFOT [°C] 75,2 66,4 –

Nawrót sprężysty w 25°C 
po RTFOT [%] 72 78 >50

Spadek penetracji w 25°C 
po RTFOT [%] 13,8 20,5 –

Pozostała penetracja po RTFOT [%] 86,2 79,5 >60

Zmiana temperatury 
mięknienia-wzrost [°C] 3,8 4,2 <8

Indeks penetracji PI (Pen-PiK) 1,75 0,86 –

Przedział plastyczności PP 
(TPiK-TFraass) [°C] 87,4 79,2 –

Ryc. 1. Wyniki badań penetracji
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Asfalt modyfikowany polimerami 
z dodatkiem gumy 25/55-60 CR bar-
dziej się utwardza po starzeniu techno-
logicznym, charakteryzuje się niższym 
indeksem penetracji PI oraz niższym 
przedziałem plastyczności PP. 

wyniki badań w reometrze zgina-
nej belki BBR

Wyniki badań modułu sztywności 
i współczynnika m oznaczone w re-
ometrze zginanej belki BBR zestawione 
zostały w tabeli 3. oraz na rysunkach 
4-5.

Ta b e l a  3. wyniki badań w reometrze BBR

asfalt przed starzeniem

Tempe-
ratura Cecha 25/55–60 

L o 
25/55–60 CR 
Lcr o

–12
Moduł sztywności S [MPa] 161

0,355 
139,0
0,365Współczynnik m [–]

–18
Moduł sztywności S [MPa] 374

0,266 
282
0,286Współczynnik m [–]

–24
Moduł sztywności S [MPa] 625

0,190 
558
0,205Współczynnik m [–]

asfalt po starzeniu RTFOT

Tempe-
ratura Cecha 25/55–60 

L T 
25/55–60 CR 
Lcr T

–12
Moduł sztywności S [MPa] 185

0,342 
139
0,343Współczynnik m [–]

–18
Moduł sztywności S [MPa] 397

0,250 
307
0,276Współczynnik m [–]

–24
Moduł sztywności S [MPa] 702

0,186 
561
0,208Współczynnik m [–]

asfalt po starzeniu RTFOT+paV

Tempe-
ratura Cecha 25/55–60 

L e 
25/55–60 CR 
Lcr e

–6
Moduł sztywności S [MPa] 131,0

0,306 
95,2
0,345Współczynnik m [–]

–12
Moduł sztywności S [MPa] 218

0,276 
175
0,301Współczynnik m [–]

–18
Moduł sztywności S [MPa] 466

0,218 
338
0,248Współczynnik m [–]

–24
Moduł sztywności S [MPa] 723

0,170
620
0,187Współczynnik m [–]

Dolna granica PG [°C]

wg SHRP –16 –22

Rys. 2. Wyniki badań temperatury mięknienia wg PiK

Rys. 3. Spadek penetracji i zmiana temperatury mięknienia po RTFOT

Rys. 4. Wyniki badań asfaltu 25/55-60 w reometrze BBR 
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wyniki badań w reometrze dynamicznego ścinania 
DSR

W reometrze dynamicznego ścinania (DSR) przeprowa-
dzono typowe testy oscylacyjne na próbkach o kształcie wal-
ca, służące do wyznaczenia zespolonego modułu ścinania. 
Wyniki oznaczono w temperaturze od 10 do 82°C, z krokiem 
co 6°C, przy 11 częstotliwościach z zakresu 0,1 do 16Hz. 
W temperaturze od 10 do 40°C przyjęto próbkę o średnicy 8 

mm i wysokości 2 mm, a w temperaturze 
46 do 82°C odpowiednio 25 mm i 1 mm. 
Wyniki badań opracowano stosując stan-
dardowe podejście przy tworzeniu krzy-
wych wiodących i wykresów Blacka, tj. 
rozszerzono dziedzinę częstotliwości 
przez zastosowanie analogii temperatu-
rowo-czasowej i równania WLF [1]. Zasto-
sowanie tej analogii w analizowanych 
przypadkach jest uzasadnione, a na 
wszystkich prezentowanych rysunkach 
przyjęto temperaturę referencyjną równą 
20°C. Natomiast graficzną interpretację 
wyników badań modułu dynamicznego 
ścinania przedstawiono na rysunkach 
6–11. 

Rys. 6.  Krzywa Blacka – polimeroasfalty L i LCR w trzech stanach O, Ti E Rys. 7. Krzywa Blacka – porównanie L i LCR w trzech stanach O, Ti E

Rys. 5. Wyniki badań asfaltu 25/55-60 CR w reometrze BBR  
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W przypadku krzywej Blacka, na rysunkach 7 i 8 zamiesz-
czono wykresy modułu w funkcji kąta przesunięcia fazowego. 

Otrzymane krzywe są charakterystyczne dla lepiszczy mo-
dyfikowanych polimerami, a wpływ starzenia także typowy, tj. 
w wyniku starzenia technologicznego i eksploatacyjnego 
wartość normy modułu wzrasta nieznacznie przy niskich war-
tościach kąta przesunięcia fazowego. Przy wartościach kąta 
przesunięcia z zakresu 50-60 stopni wzrost normy modułu 
ścinania jest dość istotny. Jako, że analiza funkcji normy mo-
dułu ścinania nie pozwala odróżnić tzw. efektów sprężystości 
od efektów lepkości (wpływ na właściwości tłumienia), to do-
datkowo sporządzono wykresy na których zamieszczone są 
części rzeczywiste i urojone modułu zespolonego w funkcji 
częstotliwości. 

Jak wspomniano we wstępie, badania przeprowadzono 
w zakresie 0,1-16 Hz, jednak zastosowanie analogii tempe-
raturowo-czasowej i równania WLF pozwoliło na uzyskanie 
niższych i wyższych wartości częstotliwości po przyjęciu 
temperatury referencyjnej równej 20°C. Na rysunkach 8–11 
widać, że zarówno wartości rzeczywiste, jak i urojone mo-
dułu są nieco niższe w porównaniu z asfaltem 25/55-60. Za-
leżność ta jest zachowana dla wszystkich stanów (O, T, E) 
zbadanych asfaltów. Świadczy to o dobrych właściwościach 
asfaltu LCR (nie ma zachwiania właściwości części spręży-
stej i lepkiej w asfalcie). Dodatkowo, można zauważyć, że 
w przypadku części sprężystej różnica między polimeroas-
faltami (dla wszystkich stanów) jest największa przy niskich 
wartościach częstotliwości.

Rys. 8. Część rzeczywista G’ i część urojona G” modułu zespolonego w funkcji częstotliwości w stanie przed starzeniem – polimeroasfalty L O, 
LCR O

Rys. 9. Część rzeczywista G’ i część urojona G” modułu zespolonego w funkcji częstotliwości w stanie po RTFOT – polimeroasfalty L T, LCR T

Rys. 10. Część rzeczywista G’ i część urojona G” modułu zespolonego w funkcji częstotliwości w stanie po PAV – polimeroasfalty L E, LCR E
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Badania DSR wykazują na znaczną odporność asfaltu LCR 
na warunki starzenia, ponieważ badany materiał zachowuje 
prawie stałe właściwości lepko-sprężyste. Wyliczona na pod-
stawie badań BBR dolna granica rodzaju funkcjonalnego PG 
jest korzystnie przesunięta w dół o 6°C, co świadczy o lep-
szej odporności niskotemperaturowej i umożliwia stosowa-
nie asfaltu CR na większym obszarze Polski w porównaniu 
do asfaltu bazowego.

W tabeli 4 przedstawiono wyznaczone wartości temperatu-
ry krytycznej ze względu na zmęczenie TG*sinδ=5000kPa, które po-
zwalają wnioskować, w sposób uproszczony, o lepszych 
właściwościach zmęczeniowych lepiszcza z dodatkiem 
gumy. 

Ta b e l a  4. wyniki badań Tg*sinδ=5000kpa asfaltów po paV

Temperatura krytyczna,  
°c

rodzaj asfaltu
25/55-60 25/55-60 cr

TG*sinδ=5000kPa 25,9°C 27,0°C

Na podstawie przeprowadzonych badań DSR i BBR oraz 
metodyki opisanej wcześniej wyznaczono górną i dolną gra-
nicę rodzaju funkcjonalnego PG badanych polimeroasfaltów 
25/55-60, 25/55-60 CR (tabela 4).

Tabela 5. Granice rodzaju funkcjonalnego PG wg SHRP

rodzaj asfaltu
cecha 25/55-60 25/55-60 cr

Dolna granica PG wg SHRP –16 –22

Górna granica PG (z badań DSR) 
wg SHRP >82 82

Rodzaj funkcjonalny PG 82–16 82–22

podsumowanie

Asfalt modyfikowany polimerami z dodatkiem gumy  
25/55-60 CR spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 
14023 postawione wobec asfaltu modyfikowanego polimera-
mi klasy 25/55-60 i może więc być stosowany analogicznie 
jak typowy polimeroasfalt. 

W odniesieniu do polimeroasfaltu porównawczego  
25/55-60 charakteryzuje się nieco inną konsystencją – jest 
bardziej miękki (odznacza się wyższą penetracją, niższą 
temperaturą mięknienia), bardziej się utwardza po starzeniu 
technologicznym RTFOT i wykazuje słabszą przyczepność 
do kruszyw. Niewątpliwą jego zaletą jest fakt, że wykazuje 
bardzo dobrą ciągliwość z pomiarem siły, ma istotnie wyż-
szy nawrót sprężysty po starzeniu RTFOT, lepsze cechy ni-
skotemperaturowe (tj. niższą dolną granicę PG wynoszącą 
22°C). 

Wyniki badań DSR potwierdzają, że proces starzenia, w po-
równaniu do polimeroasfaltu 25/55-60, ma taki sam wpływ na 
charakter uzyskiwanych wyników. Asfalt z dodatkiem gumy 
charakteryzuje się niższymi wartościami zarówno części 
sprężystej, jak i lepkiej modułu zespolonego, niezależnie od 
stanu starzenia. Jednocześnie zauważono, że wpływ starze-
nia na zmianę właściwości lepkosprężystych jest korzystnie 
mniejszy niż w przypadku asfaltu porównawczego. 

Niemniej jednak w celu utrzymania dobrych właściwości 
polimeroasfaltu z dodatkiem gumy 25/55-60 CR należy zwró-
cić szczególną uwagę na czas i warunki transportu oraz prze-
chowywania w celu zachowania właściwej stabilności asfaltu. 
Również z uwagi na obniżoną przyczepność do kruszywa 
należy stosować środki adhezyjne, a ich optymalną zawar-
tość należy ustalić indywidualnie w zależności od rodzaju 
kruszywa zastosowanego w projektowanej mieszance mine-
ralno-asfaltowej.

Wykaz pozycji bibliograficznych zostanie opublikowany 
w numerze 9/2014, w części 2. artykułu.

Rys.11. Wykres Cole-Cole polimeroasfaltów w stanie O, T i E

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju podpisały umowę regulującą szczegółowe zasa-
dy wsparcia badań naukowo-rozwojowych w obszarze drogownictwa. 
Przedsięwzięcie kierowane jest do naukowców i jednostek naukowych, 
a efektem ma być wypracowanie innowacyjnych rozwiązań usprawnie-
nia i optymalizacji procesów planowania, przygotowania, projektowa-
nia i realizowania inwestycji drogowych.

Z efektów współpracy GDDKiA i NCBiR będą mogli korzystać za-
rządcy dróg, przedsiębiorcy oraz biura projektowe. Umowa została za-
warta do 2021 r., a maksymalny koszt projektów powstałych w ramach 
tej współpracy wyniesie 50 mln złotych.

Najbardziej innowacyjne wyniki unowocześnią infrastrukturę dro-
gową – będą podstawą dla nowych przepisów techniczno-budowla-
nych, a także nowych technik budowy dróg. Pierwszy konkurs na wy-
konanie opracowań zostanie rozpisany na przełomie III i IV kwartału 
2014 r.

Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia jest rozwój modeli 
mechanicznych w projektowaniu konstrukcji nawierzchni i metod pro-
gnozowania ich trwałości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
unowocześniania narzędzi służących ocenie sprawności i niezawodno-
ści sieci drogowej, a także powstania nowych rozwiązań zapewniają-
cych efektywne sposoby ochrony otoczenia dróg oraz kształtowania 
zagospodarowania w ich pobliżu.

(TS)

z serwisu gDDkia

Razem dla innowacyjnego drogownictwa


