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Przyspieszona degradacja na-
wierzchni drogowych na skutek
zwiększającego się natężenia ru-
chu drogowego oraz niekorzyst-

nych warunków klimatycznych jest jed-
nym z istotnych problemów drogownic-
twa w Polsce. Kumulacja tych oddziały-
wań doprowadziła do trwałej deformacji
plastycznej nawierzchni oraz spękań tem-
peraturowych i zmęczeniowych.

Badania nad mieszankami mineralno-
-asfaltowymi wykazały, że parametry le-
piszczy asfaltowych opisujące ich wła-
ściwości lepkosprężyste mają duży
wpływ na cechy funkcjonalne mieszanek
w nawierzchni drogowej. Na podstawie
analizy literatury [1, 2, 5] i przeprowa-
dzonych badań własnych stwierdzono,
że bardzo dobrze określają jakość lepisz-
czy asfaltowych wielkości uzyskane
w badaniu w duktylometrze z jednocze-
snym pomiarem energii odkształcenia
i maksymalnej siły rozciągającej.

Przedmiot i zakres badań
Do badania energii odkształcenia le-

piszczy asfaltowych wykorzystano elasto-
meroasfalty: asfalt 50/70 modyfikowany
dodatkiem 5 i 10% kopolimeru SBS (Kra-
ton 1192 – 50/70 5% SBS, 50/70 10% SBS)

oraz lepiszcza gumowo-asfaltowe:
asfalt 50/70 modyfikowany dodatkiem
10 i 20% miału gumowego (frakcja
0 ÷ 1 mm) ze zużytych opon samocho-
dowych (50/70 10% gumy, 50/70 20%
gumy). Jako asfalt referencyjny zasto-
sowano asfalt drogowy 50/70. Analizo-
wane lepiszcza uzyskano w procesie mo-
dyfikacji w Laboratorium Drogowym
Politechniki Białostockiej.

Oznaczenia energii odkształcenia le-
piszczy asfaltowych w duktylometrze
wykonano w temperaturze badania 5, 15
i 25 °C zgodnie z PN-EN 13589 [3]
i PN-EN 13703 [4]. Rezultatem badań są
wartości energii odkształcenia E0,4 [J/cm2],
określone polem powierzchni zawartym
pod wykresem siły rozciągania oraz
maksymalną siłą rozciągającą F [N].
Zgodnie z normą PN-EN 13703 [4],
proces rozciągania realizowano do uzy-
skania wydłużenia próbki 400 mm. Le-
piszcza gumowo-asfaltowe nie osią-
gnęły wartości wydłużenia zgodnego
z normą [4]. Wynosiło ono 125 ÷ 230 mm
w zależności od temperatury pomiaru.

Analiza wyników
Wyniki badań energii odkształcenia

elastomeroasfaltów (50/70 5% SBS
i 50/70 10% SBS) oraz lepiszczy gumo-
wo-asfaltowych (50/70 10% gumy,
50/70 20% gumy) i asfaltu 50/70 w tem-
peraturze pomiaru 5, 15 i 25 °C przed-

stawiono w tabeli 1, natomiast wyniki
badań zmiany energii odkształcenia
analizowanych lepiszczy asfaltowych
w funkcji temperatury na rysunku 1.

Na podstawie uzyskanych wyników
(tabela 1, rysunek 1) stwierdzono, że
najmniejszymi (korzystnymi) zmiana-
mi wartości energii odkształcenia cha-
rakteryzują się lepiszcza gumowo-asfal-
towe: 0,14 [J/cm2 na 1°C] w tempe-
raturze 5 ÷ 15°C i 0,2 [J/cm2 na 1°C]
w temperaturze 15 ÷ 25°C. Średnie war-
tości zmiany energii odkształcenia ela-
stomeroasfaltów ustalono na poziomie
1,66 [J/cm2 na 1°C] w temperaturze
5 ÷ 15°C i 0,48 [J/cm2 na 1°C] w tem-
peraturze 15÷25°C, natomiast w przy-
padku asfaltu 50/70: 0,46 [J/cm2 na 1°C]
w temperaturze 5÷15°C i 0,08 [J/cm2

na 10°C] w temperaturze 15÷25°C.
Wartości maksymalnej siły rozciąga-

jącej uzyskane w badaniu energii od-
kształcenia elastomeroasfaltów, lepisz-
czy gumowo-asfaltowych i asfaltu 50/70
w temperaturze pomiaru 5, 15 i 25°C
przedstawiono w tabeli 2, a zmianę mak-
symalnej siły rozciągającej w funkcji
temperatury analizowanych lepiszczy
asfaltowych na rysunku 2.

Stwierdzono, że najmniejszymi (ko-
rzystnymi) zmianami wartości maksymal-
nej siły rozciągającej charakteryzują się
elastomeroasfalty. Wartości te wynoszą
średnio 8,68 [N na 1°C] w temperatu-
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz zmia-
ny energii odkształcenia modyfikowanych lepiszczy asfaltowych
(elastomeroasfaltów i lepiszczy gumowo-asfaltowych) w funkcji
temperatury. Przeprowadzone badania i analizy wykazały, że para-
metry uzyskane w badaniu ciągliwości w duktylometrze z jedno-
czesnym pomiarem siły rozciągającej: energia odkształcenia i mak-
symalna siła rozciągania określone w funkcji temperatury są bar-
dzo dobrymi parametrami oceny jakości lepiszczy asfaltowych.
Słowa kluczowe: asfalt; elastomeroasfalt; lepiszcze gumowo-
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Abstract. The paper presents the results of analysis and research
of strain energy change of modified bitumen binders (elastomer
modified bitumen and rubber modified bitumen) as a function of
temperature. Studies and analyzes have shown that parameters
obtained in a ductility test with simultaneous measurement of the
tensile strength: strain energy and maximum tensile strength
defined as a function of temperature are very important
parameters of asphalt binders quality assessment.
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rze 5÷15°C i 2,16 [N na 1°C] w tempera-
turze 15÷25°C. Natomiast średnie warto-
ści zmiany maksymalnej siły rozciągają-
cej lepiszczy gumowo-asfaltowych to
7,15 [N na 1°C] w temperaturze 5÷15°C
i 1,89 [N na 1°C] w temperaturze
15÷25°C, a w przypadku asfaltu 50/70:
7,21 [N na 1°C] w temperaturze 5÷15°C
i 0,94 [N na 1°C] w temperaturze
15÷25°C. Wszystkie otrzymane wyniki
w tabelach 1 i 2 charakteryzują się nie-
wielkim współczynnikiem zmienności V,
co potwierdza przydatność zastosowanej
metody do oceny właściwości lepiszczy
modyfikowanych.

Wnioski
■ Parametry uzyskane w badaniu siły

rozciągania w duktylometrze, a więc
energia odkształcenia i maksymalna si-
ła rozciągająca, określone w funkcji tem-
peratury, są bardzo dobrymi wskaźnika-
mi oceny jakości lepiszczy asfaltowych.

■ Najmniejszymi (korzystnymi)
zmianami wartości energii odkształce-
nia charakteryzują się lepiszcza gumo-
wo-asfaltowe w porównaniu z pozosta-
łymi analizowanymich lepiszczami as-
faltowymi.

■ Najmniejszymi (korzystnymi) zmia-
nami wartości maksymalnej siły rozcią-
gającej charakteryzują się elastomeroas-
falty.
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Charakterystyka
Temperatura [°C]

5 15 25
Asfalt 50/70

Średnia 5,486 0,906 0,070
Min 4,940 0,902 0,067
Max 5,951 0,910 0,072
Odchylenie standar-
dowe STD 0,510 0,004 0,003

Współczynnik zmien-
ności V [%] 9,3 0,4 4,1

Asfalt 50/70 5% SBS
Średnia 17,899 4,003 1,395
Min 17,586 3,873 1,355
Max 18,347 4,149 1,431
Odchylenie standar-
dowe STD 0,398 0,138 0,038

Współczynnik zmien-
ności V [%] 2,2 3,5 2,7

Asfalt 50/70 10% SBS
Średnia 30,142 10,810 3,841
Min 29,074 10,506 3,588
Max 30,988 11,048 4,335
Odchylenie standar-
dowe STD 0,976 0,277 0,428

Współczynnik zmien-
ności V [%] 3,2 2,6 11,1

Asfalt 50/70 10% gumy
Średnia 1,611 1,576 0,377
Min 1,565 1,563 0,368
Max 1,657 1,589 0,384
Odchylenie standar-
dowe STD 0,046 0,013 0,008

Współczynnik zmien-
ności V [%] 2,8 0,8 2,2

Asfalt 50/70 20% gumy
Średnia 6,685 3,891 1,458
Min 6,020 3,845 1,440
Max 7,281 3,930 1,477
Odchylenie standar-
dowe STD 0,634 0,043 0,019

Współczynnik zmien-
ności V [%] 9,5 1,1 1,3

Tabela 1. Wyniki badania energii odkształ-
cenia [J/cm2] lepiszczy asfaltowych w tem-
peraturze 5, 15 i 25°C
Table 1. The test results of the strain energy
[J/cm2] of asphalt binders at a temperature
of 5, 15 and 25°C

Charakterystyka
Temperatura [°C]
5 15 25

Asfalt 50/70
Średnia 82,56 10,53 1,06
Min 82,20 10,40 1,00
Max 83,10 10,60 1,10
Odchylenie standardo-
we STD 0,47 0,11 0,05

Współczynnik zmien-
ności V [%] 0,6 1,1 5,4

Asfalt 50/70 5% SBS
Średnia 111,86 23,70 5,13
Min 109,80 23,40 4,90
Max 114,30 24,00 5,30
Odchylenie standardo-
we STD 2,27 0,30 0,20

Współczynnik zmien-
ności V [%] 2,0 1,3 4,1

Asfalt 50/70 10% SBS
Średnia 124,06 38,60 14,10
Min 120,30 37,00 13,30
Max 126,20 40,30 14,90
Odchylenie standardo-
we STD 3,27 1,65 0,80

Współczynnik zmien-
ności V [%] 2,6 4,3 5,7

Asfalt 50/70 10% gumy
Średnia 90,13 17,96 3,13
Min 90,10 17,80 3,10
Max 90,20 18,10 3,20
Odchylenie standardo-
we STD 0,05 0,15 0,05

Współczynnik zmien-
ności V [%] 0,1 0,9 1,8

Asfalt 50/70 20% gumy
Średnia 105,50 34,70 11,80
Min 105,40 34,20 11,40
Max 105,60 35,10 12,10
Odchylenie standardo-
we STD 0,10 0,45 0,36

Współczynnik zmien-
ności V [%] 0,1 1,3 3,1

Tabela 2. Wartości maksymalnej siły roz-
ciągającej F [N] uzyskane w badaniu ener-
gii odkształcenia lepiszczy asfaltowych
w temperaturze 5, 15 i 25°C
Table 2. Values of the maximum tensile
strength F [N] obtained in the research of the
strain energy of asphalt binders at a tempe-
rature of 5, 15 and 25°C

Rys. 1. Wyniki badania zmiany energii od-
kształcenia w funkcji temperatury lepisz-
czy asfaltowych
Fig. 1. The test results of the strain energy chan-
ge as a function of temperature of asphalt binders

Rys. 2. Zmiana wartości maksymalnej siły rozciągają-
cej F lepiszczy asfaltowych w funkcji temperatury
Fig. 2. Value change of the maximum tensile strength F
as a function of the temperature of asphalt binders


