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W łaściwości asfaltów dro-
gowych zależą m.in. od
czynników zewnętrznych
– temperatury i czasu ob-

ciążenia [3]. Ważną rolę odgrywają tak-
że warunki, jakim poddany jest asfalt
podczas produkcji, wbudowania mie-
szanki mineralno-asfaltowej (MMA)
oraz użytkowania nawierzchni drogo-
wej. Wysoka temperatura (170 – 180°C)
w czasie mieszania oraz ułatwiony kon-
takt z tlenem sprzyjają intensywnemu
utlenianiu lepiszcza oraz przemianom
chemicznym, powodującym zmianę je-
go właściwości. Proces ten, nazywany
starzeniem, przebiega w dwóch sta-
diach: starzenie krótkoterminowe (za-
chodzące podczas produkcji i wbudo-
wania MMA) oraz starzenie długoter-
minowe następujące podczas eksploata-
cji nawierzchni asfaltowej [4, 10].

Starzenie negatywnie wpływa na wła-
ściwości asfaltu, ponieważ następuje
usztywnienie lepiszcza, mogące pogor-
szyć jego właściwości w niskiej tempe-

raturze. Pewien stopień usztywnienia le-
piszcza może być jednak akceptowalny
ze względu na wcześniejsze uzyskiwanie
odpowiedniego zagęszczenia układanej
mieszanki [4, 10]. Wynika to z faktu, że
określona lepkość, najkorzystniejsza
do zagęszczania, jest uzyskiwana przy
wyższej temperaturze mieszanki podle-
gającej starzeniu, niż przed starzeniem.
Po przekroczeniu optymalnej lepkości
asfaltu dalsze zagęszczanie jest nieefek-
tywne lub szkodliwe [2].

Zniwelowanie wymienionych niedo-
skonałości asfaltu jest przedmiotem
wielu prac badawczych oraz wdrożenio-
wych. Jednym z możliwych sposobów
jest zmiana właściwości lepiszcza za
pomocą dodatku asfaltu naturalnego
Trynidad Epure (TE) wydobywanego
z jeziora Trynidad Lake Asphalt u wy-
brzeży Wenezueli.

Do ważnych parametrów asfaltu nale-
żą lepkość mierzona w szerokim zakre-
sie temperatury oraz prędkość ścinania.
Graniczna wartość lepkości w danej
temperaturze, przy prędkości ścinania
dążącej do zera, nazywana jest lepko-
ścią zerowego ścinania (ZSV, ang. Ze-

ro Shear Viscosity) [8, 10] i jest stałą
materiałową charakterystyczną dla da-
nego rodzaju lepiszcza. Badania [9, 11]
wskazują na dobrą korelację pomiędzy
ZSV a odpornością na deformacje trwa-
łe, co można wykorzystać przy ocenie
przydatności danego asfaltu lub sposo-
bu jego modyfikacji w celu uzyskania
lepszej odporności na odkształcenia
trwałe. Należy przy tym uwzględnić
fakt, że lepiszcze w nawierzchni zosta-
ło już poddane starzeniu krótkotermino-
wemu i jego właściwości będą wpływa-
ły na właściwości mieszanki mineralno-
-asfaltowej, w tym szczególnie asfaltu
lanego, w którym proces starzenia prze-
biega bardzo intensywnie. Stanowiło to
podstawę do podjęcia badań zaprezento-
wanych w artykule.

Opis badań
Celem badań było określenie wpły-

wu starzenia krótkoterminowego na
zmiany właściwości lepiszcza modyfi-
kowanego asfaltem naturalnym TE,
w kontekście późniejszego jego wyko-
rzystania w mieszance asfaltu lanego.
Asfalt TE dodany do asfaltu bazowego
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Streszczenie. Jednym z istotnych parametrów dotyczących
asfaltu jest lepkość zerowego ścinania (ZSV). W ramach badań
dokonano oceny wpływu starzenia krótkoterminowego na ZSV
asfaltu drogowego 35/50 modyfikowanego dodatkiem asfaltu
naturalnego TE (Trinidad Epure, w literaturze znany też jako

TLA od Trinidad Lake Asphalt) w ilości 0, 10 i 20% w stosunku
do masy asfaltu bazowego. Badania przeprowadzono w tem-
peraturze 40, 50 i 60°C. Uzyskane wyniki wykazały zwiększenie
lepkości asfaltu i usztywnienie lepiszcza wskutek starzenia.
Stwierdzono dobrą korelację parametrów modelu Crossa z pe-
netracją oraz temperaturą mięknienia asfaltu.
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Abstract. One of important bitumen parameter is zero shear
viscosity (ZSV). As part of own research, the impact of short-term
aging on ZSV was assessed for 35/50 road asphalt modified with
the addition of Trinidad Lake Asphalt (TLA) in the amount of 0,
10, 20% in relation to the weight of the base asphalt. The tests
were carried out at temperatures of 40, 50 and 60°C. Research
results confirm influence of binder aging on stiffening effect, as
indicated by an increase in viscosity. A good correlation was also
found between the Cross model parameters and penetration and
softening point.
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może poprawiać właściwości asfaltu la-
nego w aspekcie odporności na od-
kształcenia trwałe.

Badania zaprezentowane w artykule
są kontynuacją opisanych w [5], których
celem jest wyznaczenie korelacji mię-
dzy właściwościami lepiszcza a odpor-
nością na deformacje trwałe mieszanek
asfaltu lanego. W badaniach zastosowa-
no asfalt drogowy 35/50, będący podsta-
wowym lepiszczem mieszanek asfaltu
lanego bez dodatku oraz z dodatkiem
TE w ilości 10 i 20% w stosunku do as-
faltu bazowego. Próbkę asfaltu podgrze-
wano w temperaturze 150 – 160°C do
momentu jej upłynnienia, dodawano od-
mierzoną ilość TE, a następnie miesza-
no mieszadłem wysokoobrotowym.

Badanie penetracji w temperaturze
25°C wykonano wg PN-EN 1426, a ba-
danie temperatury mięknienia meto-
dą „PiK” wg PN-EN 1427. Starzenie
krótkoterminowe symulowano metodą
cienkiej wirowanej warstwy w urządze-
niu RTFOT, zgodnie z PN-EN 12607-1.
Próbki przeznaczone do badania w re-
ometrze DSR rozlano do silikonowych
form i po odpowietrzeniu przechowy-
wano przez 24 h.

Lepkość zerowego ścinania można
wyznaczyć na podstawie testów reolo-
gicznych przeprowadzanych w reome-
trze DSR lub rotacyjnym, przy czym
najpopularniejszą metodą jest wyzna-
czanie ZSV w teście przemiatania czę-
stotliwością [8]. Test ten przy wymu-
szonym odkształceniu przeprowadzono
wg PN-EN 14770 metodą przemiatania
częstotliwością w reometrze DSR. Za-
stosowano częstotliwość od 0,01 do
100 Hz (0,0628 do 628,3 rad/s), a wiel-
kość odkształcenia została tak przyjęta,
aby próbka znajdowała się w zakresie li-
niowo-sprężystym. Lepkość zerowego
ścinania określono w temperaturze 40,
50 i 60°C.

Model lepkości Crossa
Do opisu właściwości reologicznych

lepiszcza stosuje się równanie, które
określa zmienną lepkość w szerokim za-
kresie prędkości ścinania lepiszcza. Mo-
del lepkości Crossa ma postać:

η = η∞ + (η0 – η∞)/(1 + Ky• m) (1)
gdzie:
η0 – lepkość zerowego ścinania;
η∞ – lepkość przy t → ∞;

K – stała o wymiarze czasu (jej odwrotność ma
interpretację krytycznej prędkości ścinania
w punkcie, w którym lepkość zaczyna maleć);
m – parametr określający charakter relacji i po-
datność lepiszcza na ścinanie.

Parametr K jest powiązany z lep-
kością zerowego ścinania lepiszcza.
W związku z tym, że badanie penetracji
można uważać za pomiar lepkości w ści-
śle określonych warunkach, a tempera-
tura mięknienia określa stan lepiszcza,
w którym osiąga ono określoną twardość
(penetrację), to pomiędzy tymi parame-
trami zachodzi korelacja omówiona
w [6]. K opisuje zatem konsystencję le-
piszcza w ściśle określonych warunkach.

Wyniki badań
Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono wy-

niki badania penetracji oraz temperatu-
ry mięknienia analizowanych lepiszczy.
Dodatek asfaltu naturalnego TE do ba-
zowego lepiszcza asfaltowego powodu-
je jego utwardzenie, na co wskazuje
zmniejszenie wartości penetracji oraz
wzrost temperatury mięknienia [1, 13].
Na rysunku 3 pokazano zależność lep-
kości zerowego ścinania od temperatu-

ry badania oraz ilości dodatku TE. Wraz
z jego zwiększeniem następuje wzrost
ZSV w danej temperaturze badania. Ob-
niżenie temperatury prowadzi również
do zwiększenia ZSV. W przypadku as-
faltu przed starzeniem dodatek 10% TE
spowodował wzrost ZSV o 40 – 60%,
a w przypadku lepiszczy po starzeniu
o 70 – 90%. Świadczy to o usztywnia-
jącym działaniu dodatku asfaltu natu-
ralnego TE oraz utwardzeniu lepiszcza
wskutek starzenia.

Jednym z parametrów służących do
oceny wpływu starzenia na lepiszcze as-
faltowe jest indeks starzenia IS (ageing
index) [7] określany wzorem:

IS = ηaged/ηorg (2)
gdzie:
ηaged – lepkość po starzeniu krótkoterminowym;
ηorg – lepkość przed starzeniem.

Wpływ dodatku asfaltu naturalnego
TE na odporność na starzenie określono
na podstawie porównania lepkości zero-
wego ścinania przed oraz po starzeniu
krótkoterminowym (rysunek 4). Wraz
ze wzrostem temperatury badania lep-
kości następuje zmniejszenie indeksu
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starzenia. Podobnie zachowuje się as-
falt 35/50 z dodatkiem 10% asfaltu na-
turalnego. W przypadku dodatku 20%
asfaltu TE zauważono odmienne zacho-
wanie lepiszcza, a mianowicie wraz ze
wzrostem temperatury badania wystą-
pił wzrost indeksu starzenia, a następnie
jego spadek. Widoczne jest też znaczne
utwardzenie lepiszcza wraz ze wzrostem
ilości dodatku TE.

Cechami asfaltu związanymi z konsy-
stencją lepiszcza są penetracja w 25°C
oraz temperatura mięknienia. Na rysun-
ku 5 przedstawiono zależność między
twardością lepiszcza określoną w 25°C
a parametrem K, natomiast na rysunku 6
między temperaturą mięknienia a para-
metrem K w zależności od temperatury
pomiaru ZSV lepiszcza przed i po sta-
rzeniu.

Zarówno w przypadku penetracji, jak
i temperatury mięknienia widoczna jest
dobra korelacja między tymi parametra-
mi a parametrem K. Na tę zależność
w obu przypadkach nie ma wpływu tem-
peratura pomiaru ZSV, a jedynie stan
asfaltu (po starzeniu lub przed starze-

niem). Oznacza to, że parametr ten do-
brze charakteryzuje zachowanie lepisz-
cza asfaltowego i można na jego podsta-
wie wnioskować o twardości asfaltu.
Stwierdzono, że po starzeniu parametr K
ma większą wartość niż w stanie niesta-
rzonym. Różnica może wynosić nawet
jeden rząd wielkości.

Parametr K zmienia się wraz ze zmia-
ną lepkości zerowego ścinania. Zauwa-
żyć można, że po starzeniu wartość
zwiększa się (rysunek 7).

Podatność lepiszcza na ścinanie okre-
śla parametr m [10]. Większa jego war-
tość odpowiada mniejszej podatności na
ścinanie. Na wykresie podwójnie loga-
rytmicznym zależności lepkości od
prędkości ścinania odpowiada to mniej-
szemu nachyleniu krzywej pomiędzy
pierwszą a drugą strefą newtonowską
[12], co przedstawiono na rysunku 8. Po-
dobnie jak wykazano w [10], w asfaltach
niepoddanych starzeniu nie stwierdzo-
no wyraźnej zależności między tymi
wielkościami. Inaczej jest w przypadku
lepiszczy po starzeniu krótkotermino-
wym. Występuje wówczas wyraźna ten-
dencja do wzrostu wartości indeksu pe-
netracji wraz ze wzrostem wartości pa-
rametru m, podczas gdy w przypadku
asfaltów przed starzeniem, większej
wartości parametru m odpowiada mniej-
sza lub taka sama wartość indeksu pene-
tracji. Wartość parametru m badanych as-
faltów wynosi od 0,39 do 0,46 i w prze-
ciwieństwie do parametru K nie wykazu-
je zależności od lepkości zerowego ści-
nania (rysunek 9).

Wykorzystanie pełnego modelu Cros-
sa do oceny właściwości reologicznych
lepiszczy z dodatkiem asfaltu natural-
nego daje większe możliwości niż pod-
stawowe badania penetracji lub tempe-

ratury mięknienia. Pewną niedogodno-
ścią jest fakt, że w przypadku twardego
lepiszcza oraz niskiej temperatury ba-
dania wartość lepkości otrzymana z mo-
delu Crossa, przy nieskończonej pręd-
kości ścinania, może być ujemna (tabe-
la), co nie ma sensu, ponieważ parametr
η∞ przedstawia realną wartość fizyczną.
Natomiast przyjęcie założeń zapropo-
nowanych w [10], a więc uproszczone-
go równania, w którym lepkość η∞ ma
z góry założoną wartość 0, pozwala
uniknąć otrzymywania ujemnej warto-
ści lepkości, dając przy tym bardzo zbli-
żone wartości lepkości do otrzymanych
z pełnego modelu Crossa.
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Wnioski
1. Wraz ze zwiększeniem sztywności

spowodowanej utwardzeniem lepiszcza
na skutek starzenia krótkoterminowego
zwiększa się wartość lepkości zerowe-
go ścinania i parametru K.

2. Parametr K wykazuje dobrą korela-
cję z penetracją, temperaturą mięknienia
i ZSV.

3. Zwiększenie dodatku TE powodu-
je wzrost indeksu starzenia w danej tem-
peraturze badania ZSV. Przy stałej ilo-
ści dodatku obserwuje się zmniejszenie
wartości indeksu starzenia wraz ze
wzrostem temperatury badania. W przy-
padku 20% TE następuje początkowy
wzrost tego parametru, a później spa-
dek – odmiennie niż w pozostałych
przypadkach.

4. Parametr m nie wykazuje korelacji
z lepkością zerowego ścinania i więk-
szych zmian wraz ze wzrostem ZSV.

W badaniach lepkości z zastosowa-
niem modelu Crossa, w przypadku du-
żej sztywności lepiszcza i nieskończe-
nie dużej prędkości ścinania, lepkość
może przyjmować wartości ujemne, co
stanowi ograniczenie stosowania tego
modelu lub wymaga wprowadzenia
korekty, np. zaproponowanej przez Sy-
bilskiego.
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