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Wp³yw udzia³u lepiszczy modyfikowanych elastomerem SBS
na mrozoodpornoœæ starzonych mieszanek mineralno-asfaltowych
Streszczenie — Przedstawiono wyniki badañ mrozoodpornoœci (wartoœci wspó³czynnika mrozoodpornoœci ∆Ez) opartej na pomiarze modu³u sztywnoœci (w rozci¹ganiu Ez) ró¿nych mieszanek mineralno-asfaltowych z udzia³em asfaltowych lepiszczy niemodyfikowanych oraz, przede wszystkim, modyfikowanych elastomerem SBS; mieszanki uprzednio poddawano starzeniu krótko- i d³ugookresowemu (odpowiednio, technologicznemu i eksploatacyjnemu). Wykazano, ¿e starzenie wp³ywa na
badan¹ cechê mieszanek mineralno-asfaltowych, przy czym mrozoodpornoœæ zale¿y tak¿e od rodzaju
zastosowanego lepiszcza, oraz od iloœci u¿ytego w nim modyfikatora, typu kruszywa mineralnego a
tak¿e zawartoœci wolnych przestrzeni w mieszance. Najbardziej mrozoodporne okaza³y siê mieszanki
z lepiszczami modyfikowanymi o 7-proc. udziale elastomeru. Udowodniono istnienie œcis³ej korelacji
pomiêdzy reologicznymi w³aœciwoœciami modyfikowanych lepiszczy asfaltowych a wytrzyma³oœci¹
na starzenie i mrozoodpornoœæ odpowiednich mieszanek mineralno-asfaltowych.
S³owa kluczowe: mieszanka mineralno-asfaltowa, lepiszcze modyfikowane, elastomer SBS, starzenie, mrozoodpornoœæ, w³aœciwoœci reologiczne, zale¿noœci korelacyjne.
EFFECT OF THE PART OF BINDERS MODIFIED WITH SBS ELASTOMER ON FROST RESISTANCE
OF AGED MINERAL–ASPHALT BLENDS
Summary — The results of investigations of frost resistance (the values of frost resistance coefficient
∆Ez based on stiffness modulus measurements) of various mineral–asphalt blends with unmodified
binders and modified ones, especially with SBS elastomer, were presented. The blends were subjected
to short- and long-term ageing, technological and operation ones, respectively (Fig. 1—3). It was
shown that ageing affects frost resistance of the mineral–asphalt blends. This feature depends also on
the type of binder, type and amount of the modifier used, mineral aggregate type and content of voids
in the blend. The blends modified with 7 % of elastomer appeared to be most resistant. A close
correlation among rheological properties of modified binders and ageing resistance and frost resistance of mineral–asphalt blends (Tables 1—3) has been proved.
Key words: mineral–asphalt blend, binder modified with SBS elastomer, ageing, frost resistance,
rheological properties, correlation dependence.

W³aœciwoœci u¿ytkowe (charakterystyka reologiczna,
trwa³oœæ, mrozoodpornoœæ) wykorzystywanych w budowie nawierzchni drogowych mieszanek mineralnoasfaltowych wynikaj¹ przede wszystkim z cech lepiszcza asfaltowego, a niszczenie nawierzchni zostaje zapocz¹tkowane w³aœnie w warstwie lepiszcza otaczaj¹cego
kruszywo naturalne. Polepszenie charakterystyki
wspomnianych mieszanek jest mo¿liwe na drodze dodatku do lepiszcza modyfikuj¹cych je polimerów, np.
takich jak elastomery termoplastyczne SBS (kopolimery
blokowe styren/butadien/styren) [1]. Trwa³oœæ nawierzchni asfaltowych w du¿ym stopniu zale¿y tak¿e
od procesów ich starzenia.
Celem niniejszej pracy by³o potwierdzenie istnienia
œcis³ej zale¿noœci w³aœciwoœci u¿ytkowych mieszanek
mineralno-asfaltowych od charakterystyki lepiszcza.
W tym celu zbadano mrozoodpornoœæ — poddanych

uprzednio starzeniu technologicznemu (krótkookresowemu) b¹dŸ eksploatacyjnemu (d³ugookresowemu) —
rozmaitych tego typu mieszanek z udzia³em lepiszczy
niemodyfikowanych b¹dŸ modyfikowanych SBS.
CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y
W badaniach laboratoryjnych pos³u¿ono siê mieszankami mineralno-asfaltowymi, w sk³ad których
wchodzi³y ró¿ne kruszywa oraz lepiszcza asfaltowe niemodyfikowane o symbolach 35/50 oraz 50/70 (por. [1])
b¹dŸ modyfikowane we w³asnym zakresie elastomerem
SBS Elast II (por. [1]) b¹dŸ te¿ — pochodz¹ce z Rafinerii
Gdañskiej — dwa lepiszcza modyfikowane równie¿ SBS
o symbolach Modbit 30B (œredniomodyfikowany elasto-
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Wp³yw starzenia na mrozoodpornoœæ
Rysunki 1—3 przedstawiaj¹ wspó³czynniki mrozoodpornoœci badanych próbek po starzeniu technologicz1,0
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Badania laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych wykonywano stosuj¹c próbki niepoddane starzeniu, po starzeniu technologicznym i po starzeniu eksploatacyjnym.
— Symulacja starzenia technologicznego w laboratorium (zgodnie z zaleceniami SHRP-USA, por. [1]) polega³a na wygrzewaniu warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej gruboœci 25—50 mm w postaci niezagêszczonej
(luŸno u³o¿ona masa kruszywa otoczonego lepiszczem)
w ci¹gu 2 h w temperaturze, w której lepkoœæ lepiszcza
wynosi 0,28 Pa •s [3, 4].
— Starzenie eksploatacyjne przeprowadzano w specjalnym urz¹dzeniu wykonanym we w³asnym zakresie,
sk³adaj¹cym siê z komory klimatyzacyjnej, sprê¿arki,
formy metalowej z g³owic¹ i podstawy do doprowadzania powietrza. Starzeniu eksploatacyjnemu poddawano
zagêszczone (metod¹ tzw. wa³owania) próbki miesza-

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

BA35/50

Metodyka badañ

nek mineralno-asfaltowych uprzednio starzonych technologicznie wygrzewaj¹c je w strumieniu powietrza w
komorze z nawiewem w temp. 85 oC przez 5 dób. Próbki
z mieszanek drena¿owych (Dren20 i Dren15) umieszczano dodatkowo w stalowej formie. Formê izolowano uszczelnieniem silikonowym w taki sposób, aby strumieñ
powietrza skierowany by³ na próbkê i nie przechodzi³
poza ni¹.
— Mrozoodpornoœæ starzonych i niestarzonych mieszanek mineralno-asfaltowych badano w nastêpuj¹cy
sposób: wstêpnie próbki przetrzymywano w ³aŸni wodnej w 2-proc. roztworze NaCl przez 24 h, po czym poddawano je 10 kolejnym cyklom zamra¿ania i odmra¿ania. Zamra¿anie odbywa³o siê w temp. -20 oC w ci¹gu 8
h, a odmra¿anie w temp. 20 oC w ci¹gu 16 h.
Wp³yw starzenia mieszanek mineralno-asfaltowych
na mrozoodpornoœæ okreœlano na podstawie:
a) Pomiaru modu³u sztywnoœci w rozci¹ganiu poœrednim (próbki obci¹¿one cyklicznie, czas wzrostu impulsu si³y 124 ± 4 ms, aparat NAT, Australia) w temp. 5,
15 i 25 oC po cyklu zamra¿ania–odmra¿ania (oznaczenia, odpowiednio, Ez5, Ez15, Ez25 z literami T — po starzeniu technologicznym lub E — po starzeniu eksploatacyjnym); litera P okreœla próbki niestarzone.
b) Obliczania wspó³czynnika mrozoodpornoœci jako
stosunku modu³u po starzeniu (T lub E) i po cyklu zamra¿ania–odmra¿ania do modu³u okreœlonego po starzeniu (oznaczenie: ∆Ez5, ∆Ez15, ∆Ez25 z literami T lub E).

wspó³czynnik mrozoodpornoœci

meroasfalt) lub Modbit 80C (wysokomodyfikowany
elastomeroasfalt).
Oceniane mieszanki mineralno-asfaltowe, których
sk³ad dobrano zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm oraz z wytycznymi [2], oznaczono nastêpuj¹cymi
symbolami:
— beton asfaltowy (o uziarnieniu 0/12,8 mm przeznaczony na warstwê œcieraln¹ nawierzchni dróg obci¹¿onych ruchem kategorii KR3—KR6 [2]) z lepiszczem
35/50—BA 35/50 (zawartoœæ lepiszcza 5,3 % mas.);
— beton asfaltowy (jw.) z lepiszczem 50/70—BA
50/70 (zawartoœæ lepiszcza 5,3 % mas.);
— beton asfaltowy (jw.) z lepiszczem 50/70 modyfikowanym (3 % mas. elastomeru Elast II) — BASBS3
(5,3 % mas. lepiszcza);
— beton asfaltowy (jw.) z lepiszczem 50/70 modyfikowanym (5 % mas. elastomeru Elast II) — BASBS5
(5,3 % mas. lepiszcza);
— beton asfaltowy (jw.) z lepiszczem 50/70 modyfikowanym (7 % mas. elastomeru Elast II) — BASBS7
(5,3 % mas. lepiszcza);
— mieszanka Superpave (stosowana w USA, o uziarnieniu 0/12,5 mm) z niemodyfikowanym lepiszczem
35/50—Sup 35/50 (zawartoœæ lepiszcza 5,3 % mas.);
— mieszanka grysowo-mastyksowa SMA (o uziarnieniu 0/12,8 mm) z lepiszczem niemodyfikowanym
35/50—SMA35/50 (zawartoœæ lepiszcza 6,2 % mas.);
— mieszanka MNU o nieci¹g³ym uziarnieniu (0/12,8
mm) z lepiszczem modyfikowanym SBS Modbit 30B—
MNUModb (zawartoœæ lepiszcza 6,2 % mas.);
— mieszanka drena¿owa o zawartoœci wolnych przestrzeni 20 % (stosowana w Europie, uziarnienie 0/11
mm) z lepiszczem modyfikowanym SBS Modbit
80C—Dren20 (zawartoœæ lepiszcza 5,5 % mas.);
— mieszanka drena¿owa o zawartoœci wolnych przestrzeni 15 % z lepiszczem modyfikowanym SBS Modbit
80C—Dren15 (zawartoœæ lepiszcza 5,5 % mas.).

symbol mieszanki mineralno-asfaltowej

Rys. 1. Wspó³czynniki mrozoodpornoœci (∆Ez5) mieszanek mineralno-asfaltowych okreœlone w temp. 5 oC: ¢ T + Zam —
starzonych technologicznie i ¢ E + Zam — starzonych eksploatacyjnie
Fig. 1. Frost resistance coefficients of mineral–asphalt blends,
determined at temp. 5 oC (∆Ez5): ¢ T+Zam — after technological ageing, ¢ E+Zam — after operation ageing
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symbol mieszanki mineralno-asfaltowej

Rys. 2. Wspó³czynniki mrozoodpornoœci (∆Ez15) starzonych
mieszanek mineralno-asfaltowych okreœlone w temp. 15 oC;
oznaczenia por. rys. 1
Fig. 2. Frost resistance coefficients of aged mineral–asphalt
blends, determined at temp. 15 oC (∆Ez15); denotations as in
Fig. 1

pieñ twardnienia). Na uwagê zas³uguje równie¿ mieszanka SMA 35/50, w sk³ad której wchodzi³o lepiszcze
niemodyfikowane a mimo to, po procesie starzenia,
wykazywa³a siê ona du¿¹ mrozoodpornoœci¹. Zjawisko
to mo¿na t³umaczyæ struktur¹ SMA charakteryzuj¹c¹
siê wystêpowaniem na ziarnach kruszywa grubej war-

Wyniki analizy wariancji dotycz¹ce wp³ywu temperatury badania, typu starzenia, rodzaju lepiszcza
i udzia³u w nim modyfikatora a tak¿e rodzaju mineralnego kruszywa na parametry oceny mrozoodpornoœci
(modu³ sztywnoœci, wspó³czynnik mrozoodpornoœci)
mieszanek mineralno-asfaltowych przedstawiono w tabeli 1. Wyniki badañ dotycz¹ dwóch grup oznaczonych
w tabeli jako:
— I — wszystkie badane mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczami niemodyfikowanymi i modyfikowanymi (analizowane razem),
— II — mieszanki mineralno-asfaltowe w sk³ad, których wchodz¹ lepiszcza modyfikowane elastomerem
SBS.

T a b e l a 1. Ocena istotnoœci wp³ywu wybranych parametrów na
mrozoodpornoœæ mieszanek mineralno-asfaltowych
T a b l e 1. Evaluation of importance of the effects of selected
parameters on frost resistance of mineral–asphalt blends
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stwy mastyksu opóŸniaj¹cego starzenie lepiszcza.
Wiêksze natomiast zmiany starzeniowe wyst¹pi³y w
przypadku porowatej mieszanki drena¿owej Dren20
z lepiszczem modyfikowanym elastomerem — odznacza³a siê ona gorsz¹ mrozoodpornoœci¹ ni¿ beton asfaltowy z lepiszczami niemodyfikowanymi (BA 35/50 i
BA 50/70).
Ocena istotnoœci wp³ywu badanych czynników na
mrozoodpornoœæ mieszanek mineralno-asfaltowych

0,8

BA35/50

wspó³czynnik mrozoodpornoœci

nym i cyklach zamra¿anie–odmra¿anie (T + Zam) oraz
po starzeniu eksploatacyjnym i takich samych cyklach
(E + Zam).
Jak widaæ, modyfikacja lepiszczy dodatkiem elastomeru powoduje zmniejszenie negatywnego wp³ywu
starzenia na mrozoodpornoœæ mieszanek (mniejszy sto-

symbol mieszanki mineralno-asfaltowej

Rys. 3. Wspó³czynniki mrozoodpornoœci (∆Ez25) starzonych
mieszanek mineralno-asfaltowych okreœlone w temp. 25 oC;
oznaczenia por. rys. 1
Fig. 3. Frost resistance coefficients of aged mineral–asphalt
blends, determined at temp. 25 oC (∆Ez25); denotations as in
Fig. 1

Poziom istotnoœci ai wyznaczono z rozk³adu Snedecora [5]:
ai ≤ 0,01 — bardzo istotny wp³yw zmiennej (BI),
0,01 < ai ≤ 0,05 — istotny wp³yw zmiennej (I),
0,05 < ai ≤ 0,10 — ma³o istotny wp³yw zmiennej (MI),
ai > 0,10 — nieistotny wp³yw zmiennej (NI).
Stwierdzono, ¿e odpornoœæ na starzenie (tu wspó³czynnik mrozoodpornoœci) zale¿y istotnie lub bardzo istotnie od rodzaju kruszywa, rodzaju lepiszcza (obecnoœci w nim modyfikatora lub jego braku) i zawartoœci dodatku modyfikuj¹cego. W przypadku mieszanek z lepiszczami modyfikowanymi elastomerami wiêkszy
wp³yw na odpornoœæ na starzenie wywiera udzia³ modyfikatora ni¿ jego rodzaj.
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Korelacja miêdzy wspó³czynnikami mrozoodpornoœci mieszanek mineralno-asfaltowych
i w³aœciwoœciami reologicznymi lepiszczy
modyfikowanych
Zale¿noœci korelacyjne wystêpuj¹ce miêdzy wspó³czynnikami mrozoodpornoœci mieszanek mineralno-asfaltowych okreœlonymi po starzeniu eksploatacyjnym
a w³aœciwoœciami reologicznymi lepiszczy modyfikowa-

struktury zale¿noœci miêdzy zmiennymi oraz budowê
prostych i oszczêdnych modeli matematycznych je opisuj¹cych [5]. Jest to zaleta wa¿na zw³aszcza w przypadku z³o¿onoœci badanego materia³u jakim jest mieszanka
mineralno-asfaltowa z udzia³em modyfikowanego lepiszcza. Z analizy tej wynika, ¿e odpornoœæ na starzenie
oraz mrozoodpornoœæ takich mieszanek najpe³niej charakteryzuj¹: modu³ sztywnoœci po starzeniu eksploatacyjnym i po cyklu zamra¿ania-odmra¿ania Ez15E oraz

T a b e l a 2. Korelacja pomiêdzy wspó³czynnikami mrozoodpornoœci mieszanek mineralno-asfaltowych po ich starzeniu eksploatacyjnym (∆EzE) w ró¿nej temperaturze i w³aœciwoœciami reologicznymi lepiszczy modyfikowanych okreœlonymi na ró¿nych poziomach starzenia∗)
T a b l e 2. Correlations among frost resistance coefficients of mineral–asphalt blends [after their operation ageing (∆EzE) at various
temperatures] and rheological properties of modified binders, at various ageing levels
Wspó³czynnik
mrozoodpornoœci

Korelacja bardzo du¿a
(BDK), |rif| ≥ 0,95

Korelacja du¿a (DK)
0,75 ≤ |rif| < 0,95

Korelacja istotna (IK)
|rif| < 0,75 oraz αi ≤ 0,05

∆Ez5E

G20*P, (G* •sin δ)20P,
(G* •sin δ)20T,
(G*/sin δ)20P, α(tg δ)20E

G20*T, G40*P, G40*E, (G* •sin δ)40P,
(G* •sin δ)40E, (G*/sin δ)40P, (G*/sin δ)20T,
(G*/sin δ)40E, (tg δ)20P, (tg δ)20T, (tg δ)40P,
α(G*/sin δ)20E, α(tg δ)20T, α(tg δ)40E

G40*T, (G* •sin δ)40T, (G*/sin δ)20E,
(G*/sin δ)40T, (tg δ)20E, (tg δ)40T, (tg δ)40E,
αG*20E, αG*40E, α(G* •sin δ)20E, α(G* •sin δ)40E,
α(tg δ)20E

∆Ez15E

(G* •sin δ)40T,
(G*/sin δ)20T, α(tg δ)20E

G20*P, (G* •sin δ)20P, (G*/sin δ)20P, (tg δ)20P,
αG*20E, αG*40E, α(G*/sin δ)20E, α(tg δ)20T, α(tg δ)40T,
α(tg δ)40E

G20*T, G40*P, (G* •sin δ)40P, (G*/sin δ)40P,
(G*/sin δ)40T, (tg δ)40P, α(G* •sin δ)20E,
α(G* •sin δ)40E, α(G*/sin δ)40E

αG*40E,α(tg δ)20T

(G* •sin δ)20P, (G* •sin δ)20T, (G* •sin δ)40P,
(G*/sin δ)20P, (G*/sin δ)20T, (G*/sin δ)40P,
(tg δ)20P, (tg δ)40P, αG*20E, α(G* •sin δ)20E,
α(G* •sin δ)40E, α(G*/sin δ)20E, α(G*/sin δ)40E,
α(tg δ)20E, α(tg δ)40E

∆Ez25E

∗)

α(tg δ)40T

αi — poziom istotnoœci, rif — wspó³czynnik korelacji wg Pearsona.

nych przed i po starzeniu na ró¿nych jego poziomach
przedstawiono w tabeli 2. Ograniczenie do mieszanek z
tego rodzaju lepiszczami wynika³o z faktu, i¿ materia³y
z lepiszczami niemodyfikowanymi s¹ ju¿ dobrze opisane i badania ich dotycz¹ce nie wnosz¹ elementu nowoœci.
Przytoczone w tabeli 2 w³aœciwoœci lepiszczy modyfikowanych (modu³ zespolony G* i k¹t przesuniêcia fazowego δ) zbadano metod¹ dynamicznego œcinania
(DSR) [1] w temp. 20 oC (G*)20 b¹dŸ 40 oC (G*)40.
Wspó³czynniki mrozoodpornoœci modyfikowanych
mieszanek mineralno-asfaltowych po starzeniu eksploatacyjnym s¹ co najmniej istotnie skorelowane z parametrami otrzymanymi w badaniach dynamicznych i okreœlaj¹cymi w³aœciwoœci reologiczne lepiszczy modyfikowanych; w szczególnoœci dotyczy to wskaŸników
G* •sin δ, G*/sin δ oraz tg δ.
Wybór parametrów do oceny mrozoodpornoœci
i odpornoœci na starzenie mieszanek mineralno-asfaltowych z udzia³em modyfikowanych lepiszczy
W celu wytypowania parametrów oceny powy¿szych wybranych w³aœciwoœci mieszanek mineralno-asfaltowych zastosowano analizê sk³adowych g³ównych,
tj. technikê interpretacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ ustalenie

wspó³czynniki mrozoodpornoœci po starzeniu eksploatacyjnym b¹dŸ technologicznym ∆Ez5T i ∆Ez5E, a tak¿e
∆Ez15T oraz ∆Ez15E, zatem obliczane w odniesieniu do
badañ w temp. 5 oC lub 15 oC.
Równania regresji opisuj¹ce parametry przyjête do
oceny mrozoodpornoœci i odpornoœci na starzenie
mieszanek mineralno-asfaltowych z udzia³em
modyfikowanych lepiszczy
W tabeli 3 przedstawiono równania regresji (ze
wspó³czynnikami determinacji R2 ≥ 0,80) opisuj¹ce zale¿noœci pomiêdzy przyjêtymi przez nas piêciu parametrami oceny mieszanek mineralno-asfaltowych a danymi dynamicznymi okreœlaj¹cymi w³aœciwoœci reologiczne wchodz¹cych w ich sk³ad modyfikowanych lepiszczy.
Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, ¿e najwiêksze
znaczenie w badanych zale¿noœciach regresyjnych maj¹,
wspomniane ju¿ w tabeli 2, nastêpuj¹ce parametry lepiszczy modyfikowanych:
— iloczyn G* •sin δ charakteryzuj¹cy materia³ równie¿ pod wzglêdem odpornoœci na zmêczenie [6, 7],
— iloczyn G*/sin δ charakteryzuj¹cy materia³ równie¿ pod wzglêdem odkszta³calnoœci w wysokiej temperaturze eksploatacji,
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T a b e l a 3. Równania regresji opisuj¹ce parametry przyjête do oceny mrozoodpornoœci i odpornoœci na starzenie mieszanek mineralno-asfaltowych z udzia³em modyfikowanych lepiszczy
T a b l e 3. Regression equations describing the parameters taken for evaluation of frost resistance and ageing resistance of mineral–asphalt blends with modified binders
R2

Parametry oceny

Równanie regresji

Modu³ sztywnoœci po starzeniu eksploatacyjnym
i po procesie zamra¿ania–odmra¿ania (Ez15E)

0,81
0,81
0,81

Ez15E = 546,72 + 2,099 •(G*sin δ)40P
Ez15E = -296,76 + 1500,93 •α(tg δ)40T
Ez15E = 58,97 + 1473,02 •α(tg δ)40E

Wspó³czynnik mrozoodpornoœci po starzeniu
technologicznym (∆Ez5T)

0,83
0,86

∆Ez5T = 0,317 + 0,354 •αG*20T
∆Ez5T = 0,667 + 0,00282 •α(G*/sin δ)20T

Wspó³czynnik mrozoodpornoœci po starzeniu
eksploatacyjnym (∆Ez5E)

0,92
0,98
0,85
0,93
0,93

∆Ez5E = -0,0489 + 0,000267 •(G* •sin δ)20P
∆Ez5E = 0,0715 + 0,000186 •(G* •sin δ)20T
∆Ez5E = 0,271 + 0,00322 •(G* •sin δ)40P
∆Ez5E = 0,221 + 0,000102 •(G*/sin δ)20P
∆Ez5E = -0,942 + 2,669 •α(tg δ)20E

Wspó³czynnik mrozoodpornoœci po starzeniu
technologicznym (∆Ez15T)

0,81
0,81

∆Ez15T = 546,72 + 2,099 •(G* •sin δ)40P
∆Ez15T = -296,76 + 1500,93 •α(tg δ)40T

Wspó³czynnik mrozoodpornoœci po starzeniu
eksploatacyjnym (∆Ez15E)

0,81
0,81
0,89
0,84
0,86
0,83

∆Ez15E = 0,245 + 0,000143 •G20*P
∆Ez15E = 0,332 + 0,0000914 •(G*/sin δ)20P
∆Ez15E = -1,770 + 2,980 •α(tg δ)20T
∆Ez15E = -0,734 + 2,429 •α(tg δ)20E
∆Ez15E = -0,353 + 1,400 •α(tg δ)40T
∆Ez15E = -0,00496 + 1,346 •α(tg δ)40E

— wskaŸnik α(tg δ) okreœlaj¹cy w³aœciwoœci lepkosprê¿yste lepiszczy asfaltowych.
Do oceny mrozoodpornoœci oraz odpornoœci na starzenie mieszanek mineralno-asfaltowych z udzia³em
modyfikowanych lepiszczy zw³aszcza przydatny parametr stanowi wskaŸnik tangensa k¹ta przesuniêcia fazowego α(tg δ).
WNIOSKI

— W wyniku starzenia krótko- i d³ugookresowego
mrozoodpornoœæ mieszanek mineralno-asfaltowych ulega istotnym zmianom, zale¿nym przede wszystkim od
rodzaju zastosowanego lepiszcza oraz rodzaju i iloœci dodanego do niego modyfikatora a tak¿e od udzia³u wolnych przestrzeni w materiale mineralnym mieszanki.
— Modyfikacja lepiszczy elastomerem powoduje
zmniejszenie negatywnego wp³ywu starzenia na mrozoodpornoœæ mieszanek mineralno-asfaltowych, a najkorzystniejsze wyniki dotycz¹ mieszanek z lepiszczami
modyfikowanymi 7-proc. dodatkiem elastomeru.
— Mrozoodpornoœæ i odpornoœæ na starzenie mieszanek mineralno-asfaltowych œciœle zale¿y od w³aœciwoœci
reologicznych zastosowanych w mieszance lepiszczy.
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