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PODSTAWOWE OZNACZENIA I SKRÓTY
Oznaczenia
E*
|E*|
Φ
E1

–
–
–
–

zespolony moduł sztywności mma [MPa] (ang. complex stiffness modulus of hma)
(dynamiczny) moduł sztywności mma [MPa] (ang. stiffness modulus of hma)
kąt przesunięcia fazowego mma [°] (ang. phase angle of hma)
część rzeczywista zespolonego modułu sztywności [MPa]
(ang. real part of complex stiffness modulus)
E2
– część urojona zespolonego modułu sztywności [MPa]
(ang. imaginary part of complex stiffness modulus)
E4PB – (dynamiczny) moduł sztywności |E*| oznaczony metodą belki zginanej [MPa]
(ang. stiffness modulus determined by four point bending test)
E2PB – (dynamiczny) moduł sztywności |E*| oznaczony metodą zginania trapezoidalnej
belki wspornikowej [MPa]
(ang. stiffness modulus determined by two point bending test on
trapezoidal specimens)
EIT
– moduł sztywności oznaczony metodą rozciągania pośredniego [MPa]
(ang. stiffness modulus determined by indirect tension test)
EDM – (dynamiczny) moduł sztywności |E*| oznaczony metodą osiowego ściskania
dynamicznego [MPa]
(ang. stiffness modulus determined by dynamic modulus test)
G*
– zespolony moduł ścinania asfaltu [MPa]
(ang. complex shear modulus of asphalt binder)
|G*| – (dynamiczny) moduł ścinania asfaltu [MPa] (ang. shear modulus of asphalt binder)
– kąt przesunięcia fazowego asfaltu [deg] (ang. phase angle of asphalt binder)
d
Pb
– efektywna zawartość asfaltu w masie mma (m/m) [%]
(ang. effective binder content expressed en masse)
Vbeff – efektywna zawartość objętościowa asfaltu w mma (v/v) [%]
(ang. effective binder content expressed by volume)
Va
– zawartość wolnej przestrzeni w mma [%] (ang. air voids)
P0
– zawartość frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm [%]
(ang. percentage of aggregate passing 0,063 mm sieve)
P4
– suma odsiewu na sicie 4 mm [%]
(ang. percentage of aggregate retained in 4 mm sieve)
P8
– suma odsiewu na sicie 8 mm [%]
(ang. percentage of aggregate retained in 8 mm sieve)
P16
– suma odsiewu na sicie 16 mm [%]
(ang. percentage of aggregate retained in 16 mm sieve)
VMA – zawartość wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej (v/v) [%]
(ang. voids in mineral aggregate)
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VFA

– zawartość wolnej przestrzeni wypełnionej asfaltem w mma (v/v) [%]
(ang. voids filled with asphalt)

n
nout
e
re
m(|e|)

–
–
–
–
–

m(re)

–

P95(re) –
Se
SDy
R
R2
aR2

–
–
–
–
–

liczebność próby (ang. sample size)
liczebność wartości odbiegających (ang. count of outlier)
błąd bezwzględny (ang. absolute terror)
błąd względny [%] (ang. relative error)
średnia arytmetyczna wartości bezwzględnych błędów bezwzględnych
(ang. mean absolute error)
średnia arytmetyczna wartości bezwzględnych błędów względnych
(ang. mean relativ error)
graniczna wartość błędów względnych dla prawdopodobieństwa p = 95%
(ang. value of relative errors for the probability p = 95%)
wariancja błędów (ang. value of relative errors)
odchylenie standardowe wartości wielkości y (ang. standard deviation)
współczynnik korelacji (ang. correlation coefficient)
współczynnik determinacji (ang. coefficient of determination)
skorygowany współczynnik determinacji
(ang. adjusted coefficient of determination)

Skróty
AC WMS
AC AF
MEPDG
LCCA
4PBB
DM
DSR
BBR
RTFOT
PAV
DTT
TSRST
MSCR

– beton asfaltowy o wysokim module sztywności
(ang. high modulus asphalt concrete)
– beton asfaltowy do warstwy antyzmęczeniowej
(ang. asphalt concrete for anti-fatique layer)
– mechanistyczno – empiryczna metoda projektowania nawierzchni drogowej
(ang. Mechanistic–Empirical Pavement Design Guide)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

analiza cyklu życia nawierzchni (ang. Life Cycle Cost Analysis of Pavement)
metoda belki zginanej (ang. four point bending test)
metoda osiowego ściskania dynamicznego (ang. dynamic modulus test)
reometr dynamicznego ścianania (ang. dynamic shear rheometer)
reometr belki zginanej (ang. bending beam rheometer)
metoda starzenia krótkoterminowego (ang. rolling thin-film oven test)
metoda starzenia długoterminowego (ang. pressure aging vessel)
metoda rozciągania bezpośredniego (ang. direct tension test)
metoda rozciągania termicznego przy ograniczonym odkształceniu
(ang. thermal stress restrained specimen test)
– metoda cyklicznego pełzania z odprężeniem
(ang. multiple stress creep and recovery test)
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SŁOWNIK POJĘĆ
Definicje pojęć podano według stosowanych w budownictwie drogowym aktów prawnych,
norm, wytycznych i innych źródeł.
v Asfalt – nielotny materiał (mieszanina węglowodorów wielkocząsteczkowych)
o barwie od brązowej do czarnej i konsystencji stałej lub półstałej (w temperaturze
otoczenia), otrzymywany z ropy naftowej; charakteryzuje się przyczepnością,
wodoodpornością, wysoką lepkością i jest rozpuszczalny w toluenie [PN-EN 12597,
Gaweł i inni 2014].
v Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna otoczona odpowiednią ilością
asfaltu [PN-74 S-96022].
v Konstrukcja nawierzchni lub nawierzchnia – zespół odpowiednio dobranych warstw,
którego celem jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe
nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów.
Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu gruntowym lub na warstwie
ulepszonego podłoża. Określenia „konstrukcja nawierzchni” i „nawierzchnia” są
równoznaczne i mogą być stosowane wymiennie [KTKNPiP 2014].
v Nośność konstrukcji nawierzchni – zdolność konstrukcji nawierzchni do przejmowania
obciążeń od ruchu drogowego, mierzona ugięciem nawierzchni pod obciążeniem
standardowym [KTKNPiP 2014].
v Okres projektowy jest to okres od oddania nawierzchni do użytkowania do
osiągnięcia stanu krytycznego, wymagającego przebudowy nawierzchni. W okresie
projektowym muszą być prowadzone roboty utrzymaniowe oraz mogą wystąpić
remonty polegające na wymianie warstwy ścieralnej [KTKNPiP 2014].
Autor rozprawy zamiast określenia „okres projektowy” używa tożsamego określenia
„okres eksploatacji” zgodnie z [RMTiGM 2016 §148].
v Trwałość nawierzchni – okres czasu od oddania nawierzchni do eksploatacji do czasu
utraty przez nią nośności w takim stopniu, że wymaga przebudowy [PN-87 S-02201].
v Trwałość zmęczeniowa – dopuszczalna liczba powtarzalnych cykli zmiennego
naprężenia lub odkształcenia, jakie może przenieść mieszanka mineralno-asfaltowa
zanim dojdzie do jej zniszczenia; w przypadku analizy konstrukcji nawierzchni
trwałość stanowi liczba równoważnych osi standardowych, jaką może przenieść
nawierzchnia do wystąpienia stanu krytycznego [Mackiewicz 2016].
v Trwałość zmęczeniowa konstrukcji nawierzchni – liczba równoważnych osi
standardowych, jaką może przenieść konstrukcja nawierzchni do wystąpienia stanu
krytycznego, określonego liczbą spękań zmęczeniowych lub głębokością kolein
strukturalnych [KTKNPiP 2014].
v Zespolony moduł sztywności E* – zależność pomiędzy naprężeniem i odkształceniem
dla materiału liniowo lepkosprężystego poddanego sinusoidalnemu obciążeniu w
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czasie t, w którym naprężenie σ·sin(ω·t) wywołuje odkształcenie ε·sin(ω·(t-Φ)), o
kącie przesunięcia fazowego Φ, proporcjonalnym do naprężenia [PN-EN 12697-26].
v Moduł sztywności |E*| – bezwzględna wartość zespolonego modułu sztywności [PNEN 12697-26].
v Kąt przesunięcia fazowego Φ, d – różnica faz między naprężeniem a odkształceniem,
które to naprężenie i odkształcenie są wywołane harmonicznym zmiennym
obciążeniem sinusoidalnym [PN-EN 14770].
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Wpływ właściwości asfaltu i składu
mieszanki mineralno-asfaltowej na cechy reologiczne
betonu asfaltowego o wysokim module sztywności
STRESZCZENIE
Przedmiotem prac badawczych podjętych w ramach rozprawy doktorskiej było
opracowanie modeli analityczno-empirycznych do obliczania modułu sztywności E4PB i kąta
przesunięcia fazowego Φ betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS).
Modele analityczno-empiryczne wykorzystuje się do projektowania nawierzchni asfaltowych
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których do projektowania nawierzchni stosuje
się mechanistyczno-empiryczne metody projektowania nawierzchni drogowej (MEPDG).
Spośród opracowanych w ramach rozprawy modeli analityczno-empirycznych za
najistotniejsze uważa się trzy:
1) model GE pozwalający na przybliżone określanie modułu sztywności mma E4PB tylko
na podstawie modułu ścinania asfaltu |G*|,
2) model B służący do bardziej dokładnego obliczania modułu sztywności E4PB
wykorzystujący większą liczbę zmiennych w tym także parametry objętościowe mma,
3) model KPF służący do określania wartości kąta przesunięcia fazowego mma Φ na
podstawie kąta przesunięcia fazowego asfaltu d.
Opracowane modele pozwalają na obliczanie wartości modułu sztywności E4PB i kąta
przesunięcia fazowego Φ mma odpowiadających laboratoryjnemu oznaczeniu tych wielkości
z wykorzystanie metody belki zginanej 4PBB, która jest najbardziej rozpowszechnioną
metodą w Polsce i innych krajach Europy (z wyjątkiem Francji i Wielkiej Brytanii), a dla której
takie modele nie były dotąd opracowane. Podstawowymi zmiennymi wykorzystywanymi w
opracowanych modelach analityczno-empirycznych są moduł ścinania |G*| i kąt
przesunięcia fazowego δ asfaltu oznaczane w reometrze dynamicznego ścinania (DSR). Dla
modelu B wykonano analizę wrażliwości, która potwierdziła, iż na moduł sztywności mma
|E*| największy wpływ ma moduł ścinania asfaltu |G*|.
Modele zostały opracowane w oparciu o 471 wartości modułu sztywności E4PB i kąta
przesunięcia fazowego Φ, które zostały oznaczone w laboratorium na 8. mma. Badania
mieszanek mineralno-asfaltowych w urządzeniu 4PBB wykonano w temperaturze od 0 do
40°C i przy częstotliwości obciążania od 0,1 do 25 Hz. W ramach podjętych prac wykonano
badania ośmiu asfaltów, w tym asfaltów drogowych, modyfikowanych i
wysokomodyfikowanych. Asfalty wykorzystane do badań otrzymano od trzech producentów.
Wszystkie asfalty wykorzystane do badań są dostępne na polskim rynku. Badania asfaltów
wykonano w reometrze dynamicznego ścinania w temperaturze od -20 do 80°C i przy
częstotliwości obciążania od 0,1 do 50 Hz.
Według autora rozprawy opracowane modele analityczno-empiryczne mogą znaleźć
zastosowanie na wielu etapach realizacji inwestycji drogowych. Podobnie jak w wielu innych
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krajach, modele te powinny stać się integralną częścią metod projektowania nawierzchni
asfaltowych również w Polsce, do czego dążono już od dawna. Opracowane modele mogą się
okazać przydatne także do oceny jakości asfaltu i projektowania mieszanek mineralnoasfaltowych. Ponadto mogą się okazać przydatne do wielu bardzo zawansowanych analiz np.
analizy
możliwości
wystąpienia
spękań
niskotemperaturowych,
odkształceń
lepkoplastycznych i spękań zmęczeniowych.
W rozprawie doktorskiej podjęto także inną tematykę pośrednio związaną z głównym
zagadnieniem a dotyczącą trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych i nawierzchni
asfaltowych, rozumianej jako okres czasu od oddania nawierzchni do eksploatacji do czasu
utraty przez nią nośności. Omówiono projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych,
technologię betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS), systemy
wspomagające proces inwestycji i utrzymania dróg. Omówiono także stosowane na świecie
modele analityczno-empiryczne do obliczania modułu sztywności EDM i kąta przesunięcia
fazowego Φ mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiadające laboratoryjnej metodzie
osiowego ściskania dynamicznego (DM). Na podstawie przeprowadzonych badań trwałości
zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych stwierdzono, że tzw. kryterium
konwencjonalne może nie być właściwym kryterium oceny trwałości zmęczeniowej
mieszanek mineralno-asfaltowych, w przeciwieństwie do kryterium dyssypacji energii.
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The influence of both bitumen properties
and hot mix asphalt composition on rheological behavior
of high modulus asphalt concrete
SUMMARY
The main aim of the PhD thesis was development of the analytical-empirical models
which allow for the determination of the stiffness modulus E4PB and the phase angle Φ for
High Modulus Asphalt Concrete (HMAC). These models, called as predictive equations, are
used to design asphalt pavements in the United States of America and in other countries
where pavements are designed using Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide
(MEPDG).
From all models, which were developed in PhD thesis, the following three models are
considered to be the most important:
1) GE model for rough estimating the stiffness modulus of hma E4PB, which basis only on
the shear modulus of asphalt binder |G*|,
2) B model for more accurate estimating the stiffness modulus of hma E4PB, which use a
larger number of data variables, including volumetric parameters of hma,
3) KPF model for estimating phase angle of hma Φ, which basis on phase angle of
bitumen δ.
The developed models enables to calculate the stiffness modulus E4PB value and the phase
angle Φ of hma, which are correspond to the laboratory values of these quantities
determined by four point bending test (4PBB). This test is the most common test in Poland
and in other European countries (except France and Great Britain). Until now the predictive
equations wasn’t developed for this test. The basic variables used in the developed
analytical-empirical models are the shear modulus |G*| and the phase angle δ of bitumen,
which are determined in Dynamic Shear Rheometer (DSR). A performed sensitivity analysis
of the model B confirmed that for the stiffness modulus |E*| the greatest impact has the
shear modulus |G*|.
The models were developed based on 471 values of stiffness modulus E4PB and phase
angle Φ, which were obtained in the laboratory considering 8. various asphalt mixtures.
The tests of asphalt mixtures in the 4PBB device were carried out at a temperature range
from 0 to 40°C and with a load frequency in the range from 0.1 to 25 Hz. As part of the
undertaken works, eight bitumens were tested, including unmodified, modified and highly
modified bitumens. Bitumens used for the tests were obtained from three producers. All
bitumens used for testing are available on the Polish market. Bitumen tests were performed
using Dynamic Shear Rheometer (DSR) at a temperature range from -20 to 80°C and with a
load frequency range from 0.1 to 50 Hz.
In the author’s opinion, the developed analytical-empirical models can be used at
many stages of road projects. Similarly to other countries, these models should become an
integral part of asphalt pavement design methods in Poland. It seems as a long-standing
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goal. The developed models may also be useful for assessing the quality of asphalt and
designing asphalt mixtures. In addition, they can be useful for many very advanced analyzes,
e.g. analysis of the possibility of occurrence of low-temperature cracks, viscoplastic
deformations and fatigue cracks.
The PhD thesis also undertakes another topics indirectly related to the main issue
regarding the durability of asphalt mixtures and asphalt pavements, understood as the time
from putting the pavement into operation until it lost its bearing capacity. Asphalt mix
design, technology of High Modulus Asphalt Concrete (HMAC), systems supporting the
investment and road maintenance process were discussed. The analytical-empirical models
used to calculate the dynamic modulus EDM and the phase angle Φ of hma were also
discussed. Based on the tests of fatigue life of asphalt mixtures, it was found that the socalled conventional criterion may not be an appropriate criterion for assessing the fatigue
life of asphalt mixtures, as opposed to the energy dissipation criterion.
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WPROWADZENIE

Zarządcom i użytkownikom dróg powinno zależeć na jak najtańszej eksploatacji
użytkowanych dróg, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych cech eksploatacyjnych. Żeby
zmniejszać koszty eksploatacji należy budować drogi o jak największej trwałości
uwzględniając jednocześnie możliwości finansowe zarządcy drogi jako inwestora. Nie można
próbować rozwiązać tego zagadnienia bez prowadzenia rzetelnych badań naukowych oraz
bez analizy jak starają się to zagadnienie rozwiązać kraje najlepiej rozwinięte gospodarczo.
Najbardziej użyteczną właściwością mieszanki mineralno-asfaltowej, według autora
rozprawy, jest zespolony moduł sztywności E*. W budownictwie drogowym powinien on
mieć takie znaczenie jak w budownictwie kubaturowym moduł Younga. W przypadku
drogownictwa nie ma jednak jednej ustalonej metody oznaczania zespolonego modułu
sztywności E*, co może być korzystne dla prowadzenia badań naukowych, ale jest
niekorzystne z powodu nieuporządkowania jakie ta wielość metod oznaczania powoduje. W
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zespolony moduł sztywności E* oznacza się metodą
osiowego ściskania dynamicznego (DM), we Francji metodą zginania trapezoidalnej belki
wspornikowej (2PB-TR), natomiast metodą najbardziej rozpowszechnioną w Europie jest
metoda belki zginanej (4PB-PR lub 4PBB). Zespolony moduł sztywności E* oznaczany tymi
metodami, ze względu na różny stan obciążenia i w konsekwencji inny stan naprężeń
w próbce, przyjmuje różne wartości co podkreślał już pomysłodawca tego pojęcia
Van der Poel.
Najpopularniejszą i bardzo istotną metodą projektowania nawierzchni drogowych na
świecie jest Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide (MEPDG). W metodzie tej moduł
sztywności EDM jest głównym parametrem używanym do projektowania poszczególnych
warstw nawierzchni drogowej. W celu obliczania modułu sztywności EDM podczas procesu
projektowania nawierzchni wykorzystuje się modele analityczno-empiryczne (ang. predictive
equations). Na podstawie wyników obliczeń uzyskanych z modeli analityczno-empirycznych
można wnioskować o odporności nawierzchni na trzy typowe rodzaje uszkodzeń nawierzchni
według klasyfikacji używanej w metodzie Superpave (spękania niskotemperaturowe,
spękania zmęczeniowe, trwałe odkształcenia lepkoplastyczne). Jeżeli dodatkowo
uwzględnimy, iż w wyniku starzenia eksploatacyjnego wartość modułu sztywności |E*|
warstw asfaltowych, szczególnie tych narażonych bezpośrednio na oddziaływanie czynników
atmosferycznych, zwiększa się to może się okazać, iż należałoby obliczać (optymalizować)
jakimi wartościami modułu sztywności |E*| powinny się cechować poszczególne warstwy
asfaltowe, w zależności od warunków klimatycznych i obciążenia ruchem nawierzchni.
W Polsce najbardziej rozpowszechnioną metodą oznaczania modułu sztywności |E*|
jest metoda belki zgnanej (4PBB). To właśnie ta metoda została wpisana w Wymagania
Techniczne WT-2. Niewątpliwą zaletą tej metody oznaczania jest to, iż na badanych
próbkach mieszanki mineralno-asfaltowej, można po przeprowadzeniu oznaczenia modułu
sztywności E4PB zbadać trwałość zmęczeniową analizowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.
W Polsce, podobnie jak na całym świecie, metody mechanistyczne projektowania
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nawierzchni zyskały sobie duże uznanie. W Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni
Podatnych i Półsztywnych z 2001 roku, w wytycznych projektowania za pomocą metody
mechanistycznej moduł sztywności |E*| warstwy jest podstawowym parametrem
projektowym. Podobnie jak w metodzie MEPDG, w tym katalogu również starano się do
obliczania modułu sztywności |E*| zastosować modele analityczno-empiryczne.
W Polsce po roku 1989, nawierzchnie drogowe nieprojektowane pod takie obciążenie
ruchem jakie wówczas nastąpiło, ulegały degradacji poprzez powstawanie licznych i
głębokich kolein (odkształceń lepkoplastycznych). Jednym z rozwiązań tego problemu było
wprowadzenie do stosowania betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS).
Pierwsze odcinki dróg z nawierzchniami, w których zastosowano AC WMS wybudowano w
województwie wielkopolskim. Technologia betonu asfaltowego o wysokim module
sztywności (AC WMS) została opracowana we Francji, kraju z wielkimi osiągnięciami i
tradycjami w dziedzinie budowy dróg oraz jednocześnie kraju o znacznie łagodniejszym
klimacie. Na początku roku 2012, w którym to okresie zima była dokuczliwa, na wielu
nowobudowanych odcinkach dróg, wystąpiły spękania warstw podbudów wykonanych z AC
WMS, a nie przykrytych innymi warstwami. Problem spękań nowobudowanych odcinków
dróg zaskoczył i zaniepokoił polskie środowisko drogowe i stał się tematem szeroko
dyskutowanym. W obowiązujących obecnie Wymaganiach Technicznych WT-2 wprowadzono
zmiany dotyczące między innymi stosowania asfaltów twardych 20/30 oraz wyznaczenia
górnej granicy dla wartości modułu sztywności E4PB mieszanki AC WMS.
Przytoczone fakty, zdaniem autora, jednoznacznie wskazują, iż modele analitycznoempiryczne do obliczania modułu sztywności |E*| są przydatne i bardzo istotne w procesie
projektowania nawierzchni drogowej. Modele analityczno-empiryczne znalazły, znajdują
i według autora rozprawy będą znajdować, szerokie zastosowanie w metodach
projektowania nawierzchni drogowych, przy projektowaniu mieszanek mineralnoasfaltowych oraz przy komputerowym modelowaniu nawierzchni. Za pomocą modelu
analityczno-empirycznego do określania modułu sztywności |E*|, którego wyniki obliczeń
odpowiadają metodzie belki zginanej (4PBB) można by określić czy moduł sztywności E4PB
batonu asfaltowego o wysokim module sztywności zawiera się w przedziale określonym
w Wymaganiach Technicznych WT-2.

14

Rozdział 1

Rozdział 1:
1.1.

PROJEKTOWANIE MIESZANEK MINERALNO – ASFALTOWYCH

Wstęp

Aktualne jest stwierdzenie z czasów napoleońskich, że drogi już od starożytności są
jedną z miar rozwoju społeczeństw i państw. Sieć drogowa w Polsce od wielu już lat
dynamicznie się rozwija, co świadczy o rozwoju naszego państwa. Rozbudowa infrastruktury
powinna prowadzić do rozwoju technologii budowy dróg, który także można zaobserwować.
Niewątpliwie korzystne jest dołożenie wszelkich starań aby budowane drogi
charakteryzowały się jak najlepszą jakością przy zachowaniu racjonalnych kosztów budowy.
Według autora rozprawy spełnić takie kryterium można głównie poprzez ustawiczne
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i prowadzony przez inwestora drogi
odpowiedni monitoring jakości. W tym celu konieczne jest prowadzenie prac badawczorozwojowych. Wskazane jest aby przy prowadzeniu tych prac organy zajmujące się
zarządzaniem drogami, uczelnie techniczne oraz firmy wykonawcze współpracowały ze sobą,
co powinno przynosić wszystkim uczestnikom korzyści [Bartkowiak 2017].
Jednym z najważniejszych elementów drogi, może nawet najważniejszym,
a w każdym razie często mylnie utożsamianym z drogą jest nawierzchnia. Nawierzchnia jest
definiowana jako zespół odpowiednio dobranych warstw, którego celem jest rozłożenie
naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie
bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów [KTKNPiP 2014].
Ocena skuteczności zastosowania nowych rozwiązań jest trudna, gdyż okres
eksploatacji nawierzchni [RMTiGM 2016 §148] wynosi 20 lub 30 lat. Czyli od oddania drogi
do użytku do przekroczenia stanów granicznych określonych [RMTiGM 2016 §149], bądź
nawet do wystąpienia pierwszych uszkodzeń nawierzchni zazwyczaj mija tak dużo czasu,
że zastosowane w analizowanej nawierzchni innowacyjne rozwiązania są już zastąpione
przez kolejne. Ponadto na okres eksploatacji ma wpływ tak wiele czynników, iż trudno je
wszystkie monitorować podczas eksploatacji nawierzchni, nie wspominając już o analizie
wrażliwości danego czynnika na długość tego okresu.
1.2.

Weryfikacja założeń dotyczących projektowanego okresu eksploatacji
nawierzchni drogowej

Weryfikacja projektowanych okresów eksploatacji wydaje się być działaniem
pożądanym, a nawet koniecznym, mogącym długofalowo doprowadzić do poprawy jakości
wykonawstwa robót nawierzchniowych i udoskonalenia procesu projektowania mieszanek
mineralno-asfaltowych (zwanych dalej mma). W procesie budowy drogi określa się okres
gwarancji na wykonaną nawierzchnię, co również może być działaniem służącym poprawie
jakości nawierzchni. Obecnie można obserwować dynamiczny rozwój systemów
wspomagających proces inwestycji i utrzymania dróg najczęściej wykorzystujących
zawansowane oprogramowanie komputerowe specjalnie opracowane do tego typu zadań.
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Często jednym z elementów tych systemów jest możliwość oceny okresu eksploatacji
nawierzchni. W dalszej części pracy takie systemy zostaną przedstawione.
Badania laboratoryjne mma i określanie na podstawie tych badań ich właściwości, na
podstawie których wnioskuje się o przydatności do wbudowania mieszanki w nawierzchnię
oraz o okresie eksploatacji całej nawierzchni wzbudzały i nadal wzbudzają uzasadnione
wątpliwości. Wątpliwości te dotyczą zgodności zarówno badanego materiału jak i warunków
badania z rzeczywistym materiałem wbudowywanym w nawierzchnię i rzeczywistymi
warunkami eksploatacji nawierzchni. Wiele osób zajmujących się projektowaniem
nawierzchni uważa, że badania laboratoryjne nie są podstawą do wnioskowania o okresie
eksploatacji nawierzchni. Jednak trudno uważać, że badania laboratoryjne są zupełnie
nieprzydatne i nie dostarczają istotnych informacji, dlatego raczej należy zakładać, że nadal
będą istotnym elementem procesu wnioskowania o jakości mma jak również, co bardziej
kontrowersyjne, całej nawierzchni. Systemy, nazwane tu ogólnikowo systemami
wspomagającymi proces inwestycji i utrzymania dróg (nazwa zaproponowana przez autora
rozprawy), jawią się jako narzędzia mogące prowadzić do bardziej wiarygodnej oceny
trwałości nawierzchni. Zdaniem autora rozprawy, jeśli w ramach tych systemów będą
przetwarzane także dane uzyskane podczas budowy, w tym dane z badań laboratoryjnych, to
możliwe stanie się wnioskowanie o jakości konkretnych mieszanek mineralno-asfaltowych
wbudowywanych w warstwy nawierzchni i ich wpływie na okres eksploatacji całej
nawierzchni, chodź uwzględniając że na ten okres mają wpływ także takie czynniki jak
między innymi: parametry podłoża gruntowego, zróżnicowane obciążenie nawierzchni
ruchem pojazdów oraz także zróżnicowane warunki atmosferyczne, może być to zadanie
bardzo trudne.
Przy omawianiu tych zagadnień i wspomnianych systemów trudno jest abstrahować
od konieczności dokładnego definiowania pojęć. Brak dokładnego zdefiniowania niektórych
pojęć wydaje się z pozoru nie być problemem, gdyż z reguły wszyscy bądź większość osób
zainteresowanych danym tematem ma tożsame skojarzenia i jeśli nie wystąpią jakieś
nieporozumienia oraz wszystko funkcjonuje bez zastrzeżeń, potrzeba dokładnego
definiowania może zostać odebrana jako zbędny, donikąd nie prowadzący formalizm i strata
czasu. Jednak postęp w dziedzinie informatyki spowodował, iż prawie wszystkie
podejmowane przez człowieka działania wykorzystują komputer. Można tu zaznaczyć,
iż poprzez algorytmy komputerowe nie można opisać rzeczy nie dość dokładnie
zdefiniowanych. Już w samej definicji algorytmu [I1] określono, że jest to skończony ciąg
zdefiniowanych czynności, których wykonanie prowadzi do rozwiązania jakiegoś zadania.
Problemy z nieścisłością definicji lub ich brakiem bywają też bardzo istotne w sądownictwie,
gdzie dla jednej ze stron postępowania sądowego mogą się okazać korzystne, a dla drugiej
niekorzystne. W drogownictwie także spotykamy się z tego typu problemami, czego dowodzi
artykuł o tytule Nieład i brak spójności w polskiej terminologii nawierzchni podatnych
i półsztywnych [Judycki i inni 2012]. Przykład dotkliwych skutków braku jednoznacznego
definiowania pojęć został podany także w [Judycki i inni 2014A], gdzie opisano przykład
zaprojektowania w nawierzchni budowanego odcinka autostrady A1 dwóch dodatkowych
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warstw, które według wiedzy technicznej były zbędne, co oczywiście znacząco zawyżyło
koszty budowy. Opisywane błędy nierzadko wynikają z braku wiedzy bądź zbyt prostego
postrzegania danego zagadnienia. Nieład i brak spójności w terminologii może się okazać
także dużym problemem przy weryfikacji zarówno okresu eksploatacji nawierzchni jak
i okresów gwarancyjnych określonych w umowach cywilnoprawnych zawieranych między
inwestorem a wykonawcą drogi.
Autorzy tzw. drogowych warunków technicznych [RMTiGM 2016 §148] zadbali
o spójność w terminologii. Starania te można również dostrzec czytając Komentarz do
warunków technicznych [Sandecki i inni 2002]. Pojęcia stanów granicznych nośności i
przydatności do użytkowania są jednoznacznie i szczegółowo, jak na owe czasy,
zdefiniowane. W Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych
[KTKNPiP 2014] autor pracy nie znalazł odniesień do pojęcia stanów granicznych. Definiuje
się za to pojęcie trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni jako liczbę równoważnych
osi standardowych, jaką może przenieść konstrukcja nawierzchni do wystąpienia stanu
krytycznego, określonego liczbą spękań zmęczeniowych lub głębokością kolein
strukturalnych. Powiązanie trwałości zmęczeniowej z głębokością koleiny nie wydaje się być
zgodne ze zwyczajowym rozumieniem terminu trwałość zmęczeniowa, określonym np. w
pracy [Mackiewicz 2016] lub w wytycznych Superpave [Asphalt Institute 2001]. Pojęcie stanu
krytycznego nie jest bardziej szczegółowo zdefiniowane i autor pracy nie potrafi
sprecyzować, czy jest ono tożsame z pojęciem stanów granicznych zdefiniowanym w
[RMTiGM 2016 §149], czy też nie. W przytoczonej definicji przywiązuje się szczególną uwagę
do spękań zmęczeniowych. Spękania mające inną przyczynę jak np. spękania
niskotemperaturowe, czy spękania odbite wydają się być pominięte. W przypadku spękań
odbitych nie wykluczone, iż ma to związek z nowym podejściem do tego typu zjawiska, które
jest zaprezentowane w przedmowie do cytowanego katalogu. Według wycofanej w 2012
roku polskiej normy [PN-87 S-02201] trwałość nawierzchni to okres czasu od oddania
nawierzchni do eksploatacji do czasu utraty przez nią nośności w takim stopniu, że wymaga
przebudowy. Autor rozprawy będzie się posługiwał zarówno pojęciem trwałości według
definicji z polskiej normy jak i trwałości zmęczeniowej wg [Mackiewicz 2016]. Autor rozprawy
stosuje te pojęcia zarówno do nawierzchni jak i do mieszanki mineralno-asfaltowej.
Nie wdając się w szczegóły, można jednak bezspornie uznać, że pożądane jest aby
oddana do eksploatacji nawierzchnia jak najdłużej cechowała się przydatnością do
użytkowania. Dla wydłużenia tego okresu można nawet rozważać racjonalne zwiększenie
kosztów wykonania nawierzchni, choć jeżeli obowiązuje tzw. kryterium najniższej ceny, to
możliwe działania w tym zakresie wydają się być mocno ograniczone, ale jak pokazuje
praktyka nie niemożliwe. Tutaj pojawia się nowa grupa problemów. Jednym z nich jest
konieczność oceny proponowanych rozwiązań budowy, przebudowy lub remontu
uwzględniająca stosunek kosztów wykonania danej inwestycji do przewidywanego okresu
eksploatacji. Pojęcie okresu eksploatacji [RMTiGM 2016 §148] wydaje się być tożsame z
pojęciem okresu projektowego użytym w [KTKNPiP 2014]. W katalogu [KTKNPiP 2014]
definiuje się okres projektowy jako okres od oddania nawierzchni do użytkowania do
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osiągnięcia stanu krytycznego, wymagającego przebudowy nawierzchni. Określa się również,
iż w okresie projektowym muszą być prowadzone roboty utrzymaniowe oraz mogą wystąpić
remonty polegające na wymianie warstwy ścieralnej. Tak więc można dojść do wniosku, że
do poprawnej oceny kosztów danej inwestycji powinno się wliczać także koszty
spodziewanych remontów oraz zabiegów utrzymaniowych zakładanych w przewidywanym
okresie eksploatacji. Poprawne rozwiązanie określonych w ten sposób zadań bez użycia
zaawansowanych systemów komputerowych i danych gromadzonych z już użytkowanych
odcinków nawierzchni wydaje się być niemożliwe. Dlatego już od dawna można obserwować
rozwój specjalistycznego oprogramowania komputerowego wspomagającego rozwiązanie
tego typu problemów, który to rozwój w obecnym czasie wydaje się być jeszcze bardziej
dynamiczny.
1.3.

Systemy wspomagające proces inwestycji i utrzymania dróg

Do grupy systemów wspomagających proces inwestycji i utrzymania dróg (nazwa
zaproponowana przez autora rozprawy), z których można wnioskować o rzeczywistym bądź
przewidywanym okresie eksploatacji nawierzchni, autor pracy zalicza:
v oprogramowanie wspomagające wykonywanie ekonomicznych analiz cyklu życia
nawierzchni (ang. Life Cycle Cost Analysis of Pavement – LCCA),
v systemy utrzymania nawierzchni (ang. Pavement Management System),
v systemy modelowania obiektów budowlanych (ang. Building Information Modeling –
BIM).
Analizując dostępną literaturę można zauważyć elementy wspólne tych systemów oraz ich
wzajemne powiązania.
Ekonomiczna analiza cyklu życia to analiza oparta na powszechnie akceptowanych
zasadach analizy ekonomicznej pozwalająca ocenić długoterminową efektywność
ekonomiczną między różnymi alternatywnymi wariantami (rozwiązaniami technologicznymi)
danej inwestycji. Próbuje jednoznacznie określić najlepszą wartość środków inwestycyjnych,
zapewniającą najniższy długoterminowy koszt, który spełnia założony cel wydajności. Do
kosztów alternatywnych wariantów zrealizowania danego obiektu budowlanego wlicza się
koszty wstępne (zrealizowania inwestycji) oraz rozłożone w czasie (utrzymania), koszty
użytkownika oraz inne istotne dla danej inwestycji koszty ponoszone w ciągu całego cyklu
życia obiektu budowlanego. Definicje podano za [Walls i Smith 1998]. Analizy LCCA można
wykonywać między innymi za pomocą jednego z modułów oprogramowania HDM – 4 (ang.
Highway Development and Management). Również w Polsce potrzeba wykonania takiej
analizy przed inwestycją zaczyna być dostrzegana [Kostrzanowska-Siedlarz i Jurczyńska 2016,
Pożarycki i inni 2015]. W analizach LCCA należy na podstawie wiarogodnych danych obliczyć
przewidywany okres eksploatacji uwzględniając możliwie jak najwięcej istotnych czynników.
Potrzeba utrzymania infrastruktury drogowej na poziomie zgodnym ze społecznymi
oczekiwaniami oraz wiele innych czynników, takich jak np. racjonalne wykorzystywanie
środków finansowych przeznaczanych na eksploatację dróg, spowodowało, że także
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w naszym kraju administracja drogowa oraz władze społeczne dostrzegły konieczność
stosowania systemów wspomagających zarządzanie infrastrukturą drogową. Takie systemy
służą wspieraniu zarządców dróg w procesie eksploatacji i utrzymania istniejącej
infrastruktury drogowej poprzez szereg technik menadżerskich, do których potrzebne są
dane z pomiarów urządzeniami mechanicznymi lub dane uzyskane podczas kontroli
wykonawczej, które mogą być łatwo importowane do systemu informatycznego
[Bartkowiak 2017]. Systemy te przyjęło się określać angielskim terminem Pavement
Management System (PMS), co jest tłumaczone jako System utrzymania nawierzchni.
Systemy PMS są prowadzone w Polsce już od wielu lat [Rydzewski i Sztukiewicz 2007, I2]. Na
podstawie danych z systemu można określać rzeczywiste okresy eksploatacji nawierzchni.
Najnowszym rozwiązaniem w grupie omawianych systemów jest tzw. technologia
BIM. Według firmy Autodesk [I3] BIM to oparty na modelu inteligentny system planowania,
projektowania, budowania oraz zarządzania obiektem budowlanym. W oprogramowaniu
BIM tworzy się coś więcej niż dotychczas tworzone modele trójwymiarowe. Z zaletami tego
systemu można się zapoznać w [I4]. Należy zaznaczyć iż jest on dopiero wdrażany na świecie,
a w Polsce w przypadku budownictwa infrastrukturalnego jest w fazie koncepcyjnej. Z
punktu widzenia projektowania mma za istotne autor pracy uważa to, że model w systemie
BIM ma być wykorzystywany także w procesie utrzymania zrealizowanej już inwestycji.
Niektóre koncepcje BIM uwzględniają, że integralną częścią całego systemu będą moduły do
realizacji zadań realizowanych dotychczas za pomocą systemów PMS i analiz LCCA. Wydaje
się to być pożądanym kierunkiem rozwoju.
Jeżeli dąży się do jak najlepszego wykorzystania budowanych i niedawno oddanych
do użytkowania dróg, należy już na etapie rozwoju infrastruktury myśleć o jej utrzymaniu.
Współczesne zaawansowanie programów informatycznych umożliwia zintegrowanie
trójwymiarowych modeli obiektów budowlanych z poszczególnymi częściami baz danych, co
znacząco ułatwia wykorzystywanie gromadzonych danych, czego przykładem może być tzw.
technologia BIM. Nie trudno jest dziś zauważyć jak zgromadzone wcześniej dane nie są
wykorzystywane właśnie z powodu braku programu komputerowego, który wspomagałby
użytkownika we wprowadzaniu, przechowywaniu oraz analizie dostępnych danych. Na
etapie projektowania i budowy odcinka drogi wytwarza się i gromadzi bardzo duże ilości
danych, w tym dane z badań laboratoryjnych mma. Wiele z tych danych może mieć
niebagatelne znaczenie dla eksploatacji i utrzymania danego odcinka drogi. Problemem jest
jedynie opracowanie zaawansowanego, przyjaznego użytkownikowi oprogramowania, do
którego wprowadzanie tych danych byłoby zautomatyzowane. Oprogramowanie powinno
umożliwiać łatwą jego modyfikację oraz zapewniać stabilne prowadzenie systemu, bez obaw
że poszczególne elementy systemu będą działały np. po aktualizacji systemu operacyjnego.
Współczesny system wspomagający proces inwestycji i utrzymania dróg powinien
zawierać szereg modeli lub zbiorów danych uzyskiwanych na etapie projektowania, budowy,
oraz eksploatacji odcinka drogi, takich jak:
v trójwymiarowy model drogi z synchronizowaną, interaktywną bazą danych,
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v przekrój geotechniczny podłoża gruntowego wraz z parametrami pozwalającymi
określić stan podłoża uzyskiwanymi na etapie realizacji odcinka drogi,
v warstwowy model nawierzchni (część modelu drogi), wraz ze szczegółowymi danymi
o parametrach danej warstwy uzyskiwanymi na etapie projektowania i kontroli
wykonawczej (np. grubości warstw, zmienność zawartości wolnych przestrzeni
w warstwie) oraz ewentualnymi danymi dotyczącymi grubości warstw z pomiaru
georadarem [Lendzion i inni 2009],
v dane uzyskiwane z urządzeń pomiarowych wykonujących pomiary w stałych
odstępach czasu, z których wczytywanie danych jest zautomatyzowane, a nawet
wykonywane w czasie rzeczywistym,
v dane o stanie poboczy oraz elementów systemu odwodnienia,
v dane o obciążeniu ruchem pojazdów, przykładem takich danych mogą być dane
uzyskiwane z Generalnego Pomiaru Ruchu [I5], można wykorzystać także dane
z systemów dynamicznego ważenia pojazdów,
v model degradacji nawierzchni, prognozujący zmiany stanu nawierzchni w oparciu
o dane z modelu ruchu,
v model zadań utrzymaniowych, uwzględniający analizy cyklu życia nawierzchni (LCCA)
[Pożarycki i inni 2015] w tym statystyczne koszty realizacji danych zabiegów
utrzymaniowych.
Dane z urządzeń pomiarowych, które powinny być wprowadzane do systemu to
przede wszystkim dane o ugięciach i równości nawierzchni. Pomiar ugięć nawierzchni może
być wykonywany z użyciem różnego typu ugięciomierzy dynamicznych [Pożarycki i inni 2014,
Sudyka i Mechowski 2012]. Natomiast pomiar równości nawierzchni można realizować za
pomocą profilografów laserowych, dodatkowo wyposażonych w system fotorejstracji stanu
nawierzchni [Rydzewski 2011]. Współczesne techniki cyfrowego przetwarzania obrazów
umożliwiają
nawet
zautomatyzowaną
identyfikację
uszkodzeń
nawierzchni
[Pożarycki i Rydzewski 2012].
Realistyczną i wiarygodną ocenę jakości nowoczesnych mieszanek mineralnoasfaltowych (szczególnie modyfikowanych) można dokonać poprzez wykorzystanie
systemów wspomagających proces inwestycji i utrzymania dróg, które będą lub są
realizowane i tak z innych powodów. Takiej oceny można dokonać tylko jeśli nawierzchnia
modelowana jest modelem warstwowym, w którym każdej warstwie przypisywane są
parametry określone podczas projektowania, realizacji oraz kontroli wykonawczej.
Niezbędne są również inne uprzednio wymienione grupy danych potrzebne do określenia
warunków eksploatacji nawierzchni. Dane potrzebne do prowadzenia takiego systemu są
zbierane podczas różnych etapów tzw. „życia nawierzchni” jak np. przy kontroli wykonawczej
lub przy kontroli okresowej przewidzianej prawem budowlanym [Prawo budowlane 2017].
Największym problemem, według autora rozprawy, ciągle pozostaje opracowanie
zaawansowanego oprogramowania pozwalającego na łatwe wprowadzanie, integrowanie
oraz przetwarzanie tych danych oraz rzetelne administrowanie takim systemem [Bartkowiak
2017]. Tak realizowana ocena jakości mma byłaby dokonywana w warunkach rzeczywistych i
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umożliwiłaby zarówno weryfikację metod badań laboratoryjnych jak i ich udoskonalanie oraz
lepsze określenie
ie wymagań technicznych jakie miałaby spełniać mma. Po dłuższym okresie
funkcjonowania
kcjonowania systemu można byłoby wyciągać wnioski dotyczące okresów eksploatacji
nawierzchni, a nawet trwałości poszczególnych
ch warstw nawierzchni. Ponadto, co mogłoby
się okazać najważniejsze, uzyskane dane mogłyby pozwolić na wnioskowanie o zjawiskach
zachodzących wraz z upł
upływającym czasem eksploatacjii w mieszankach mineralno
mineralnoasfaltowych,
towych, takich jak np. niedostatecznie
tatecznie rozpoznany proces starzenia asfaltu [Gaweł i inni
2014]. Zapewne
ewne uległyby też zmianie kryteria stosowane w analizach LCCA.
1.4.

Wpływ
yw lepiszcza na właściwości mieszanek mineralno
mineralno-asfaltowych
asfaltowych

asfaltowych, zarówno na etapie ich produkcji jak i
Użytkowanie mieszanek mineralno-asfaltowych,
eksploatacji, jest determinowane prz
przez: właściwości lepiszcza, rodzaj i cechy kruszywa oraz
jego uziarnienie, jak również skład mieszanki. Istotna jest również: zawartość wypełniacza
oraz jego właściwości strukturalne i funkcjonalne, gdyż udział powierzchni właściwej mączki
w całej mieszance mineralnej wynosi około 85 ÷ 95% [Stefańczyk i Mieczkowski 2009].
Szczegółowe
owe dane na temat wpływu cech wypełniaczy na właściwości mieszanki mineralno
mineralnoasfaltowej
towej można znaleźć w [[Grabowski i inni 2006, Grabowski i inni 2007A,
2007 Grabowski i inni
2007B]. Jednak to właściwości lepiszcza są najistotniejsze dla najważniejszej cechy mieszanek
czyli trwałości [Grabowski
owski i Słowik 2002, Shell Handbook 2015, Słowik
Sło
2013]. Wpływ
lepiszcza na powstawanie
stawanie uszkodzeń nawierzchni drogowej, wyrażony w procentach
przedstawiono na rysunku 1.1.

Rys. 1.1. Wpływ
yw lepiszcza na powstawanie uszkodzeń nawierzchni drogowej [Gaweł
[
i inni 2014]

Biorąc pod uwagę znaczną zmienność warunków pogodowych i obciążenia jakiemu
poddawane
wane są mieszanki mineralno
mineralno-asfaltowe
owe oraz szeroki zakres ich zastosowań
i pełnionych
nych przez nie funkcji
funkcji, znacząca większość
zość nawierzchni asfaltowych funkcjonuje wiele
lat bez zastrzeżeń. Jednak i dziś zdarza się, że różnego typu uszkodzenia nawierzchni
występują przedwcześnie. Nawet jeśli nawierzchnia zapewniała odpowiednie właściwości
eksploatacyjne przez pożądany okres eksploatacji to nadal powstaje pytanie jak jeszcze
bardziej
dziej zwiększyć jej trwałość. Zrozumienie procesów powstawani
powstawania uszkodzeń
usz
nawierzchni
lub ostateczne przekroczenie stan
stanów granicznych jest bardzo ważne. Dzięki zrozumieniu tych
procesów
cesów i popularyzacji tej wiedzy osoby związane z produkcją mma, w tym przede
wszystkim projektanci, będą właściwie stosować specyfikacje, różne techniki produkcji i
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sprzęt, aby minimalizować prawdopodobieństwo pojawienia się przedwczesnych uszkodzeń
nawierzchni i wydłużać trwałość nawierzchni [Bartkowiak 2017]. Co do faktu, że kluczowym
składnikiem mma jest lepiszcze panuje wśród badaczy zgodność, natomiast nie ma zgodności
jakie właściwości lepiszcza mają największy wpływ na trwałość mma, a w konsekwencji na
trwałość nawierzchni.
Zachowanie się mma podczas eksploatacji nawierzchni determinują właściwości
reologiczne lepiszcza. Są one w znacznym stopniu zależne od składu i struktury chemicznej
samego lepiszcza, które zmieniają się podczas eksploatacji z powodu oddziaływania promieni
słonecznych, powietrza, zmian temperatury i wody na asfalt. To właśnie od składu i struktury
chemicznej lepiszcza, według [Gaweł i inni 2014], zależy podatność asfaltów na starzenie.
Oczywiście są też inne czynniki mające wpływ na właściwości reologiczne mma takie jak na
przykład: zagęszczenie mieszanki, skład mma, w tym zawartość lepiszcza i zawartość wolnych
przestrzeni.
1.5.

Starzenie asfaltów jako możliwy proces determinujący trwałość mma

Według [Gaweł i inni 2014] starzenie asfaltu decyduje o czasie pracy nawierzchni
(okresie eksploatacyjnym), niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z konwencjonalnymi
asfaltami drogowymi czy z asfaltami modyfikowanymi polimerami. Starzenie jest procesem
złożonym i nie w pełni rozpoznanym. W wyniku starzenia następuje twardnienie asfaltu.
Głównymi czynnikami powodującymi twardnienie asfaltu są według [Gaweł i inni 2014]:
v działanie tlenu z powietrza reagującego chemicznie ze składnikami asfaltu,
v zmniejszenie zawartości lżejszych składników asfaltu wskutek ich odparowania
w podwyższonej temperaturze lub absorpcji w porach materiału mineralnego,
v fizyczne twardnienie, polegające na odwracalnym zwiększeniu twardości asfaltu
w wyniku oddziaływania na asfalt niskiej temperatury.
W literaturze wyróżnia się nieodwracalne starzenie chemiczne związane z reakcjami
chemicznymi i odwracalne starzenie fizyczne związane z zjawiskiem twardnienia fizycznego
asfaltu. Można wyróżnić dwa etapy starzenia chemicznego:
Ø Starzenie technologiczne (krótkotrwałe) zachodzące podczas produkcji, transportu i
układania mma. Asfalt poddawany jest wtedy działaniu wysokiej temperatury,
wskutek czego starzenie zachodzi szybko.
Ø Starzenie eksploatacyjne (długotrwałe) następujące podczas eksploatacji
nawierzchni. W tym etapie proces zachodzi wolno, bowiem temperatura nawierzchni
nie przekracza 70°C, istotny wpływ na jego przebieg mają warunki klimatyczne.
Osoby związane z projektowaniem mma starają się symulować starzenie chemiczne za
pomocą badań laboratoryjnych. Metody symulacji starzenia asfaltów można znaleźć w
[Słowik i Adamczak 2007]. W Europie starzenie technologiczne symuluje się najczęściej
testem RTFOT (ang. Rolling Thin Film Oven Test) wg normy [PN-EN 12607-1] natomiast
starzenie eksploatacyjne testem PAV (ang. Pressure Aging Vessel) wg normy [PN-EN 14769].
Pomimo istotnych zastrzeżeń co do procedury prowadzenia testów starzenia np. stałej,
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niezależnej od temperatury produkcji mma, temperatury wygrzewania asfaltu w teście
RTFOT, która może mieć znaczenie w przypadku oceny jakości modyfikacji asfaltu [Słowik i
Adamczak 2007], procedura prowadzenia testu jest niezmienna. Może to budzić uzasadnione
wątpliwości do tych metod symulacji starzenia. Alternatywą może być ekstrahowanie asfaltu
z mma.
Nie wnikając w szczegóły procesów chemicznych i fizycznych zjawiska starzenia autor
pracy chciałby zwrócić uwagę na elementy istotne ze względu na tematykę rozprawy. Zmiany
w strukturze chemicznej asfaltu, spowodowane dzianiem tlenu, prowadzą do pogorszenia
jego właściwości. Asfalt staje się bardziej sztywny i kruchy. Zwiększa się jego temperatura
mięknienia, lepkość i moduł ścinania, a zmniejsza się penetracja, ciągliwość, kąt przesunięcia
fazowego oraz temperatura łamliwości wg Fraassa [Iwański i inni 2014, Lu i Isacsson 2002,
Gaweł i inni 2014]. Mastrofini i Scarella [2000] podają, że wartość modułu ścinania lepiszcza
starzonego jest większa niż niepoddanego starzeniu (nazywanego także oryginalnym), jednak
w niskiej temperaturze pomiaru wartości modułu ścinania obu tych asfaltów są zbliżone.
Haithous i Johnson [1958] wykazali istnienie zależności między zawartością wolnych
przestrzeni w mma a twardnieniem lepiszcza, wykazanym na podstawie zmniejszania się
wartości penetracji asfaltu. Twardość lepiszcza w nawierzchni zwiększa się wraz z przyrostem
zawartości wolnych przestrzeni. Jest to zapewne związane z większym dostępem tlenu
w głąb nawierzchni.
W przypadku tzw. twardych asfaltów drogowych, odparowanie składników olejowych
asfaltu ma znaczenie marginalne [Gaweł i inni 2014], zapewne z powodu ich mniejszej
zawartości w tego rodzaju asfaltach. Potwierdzają to testy RTFOT, po których zmiana masy
tzw. asfaltów twardych jest znacznie mniejsza od tzw. asfaltów miękkich, bliska dokładności
procedury laboratoryjnej. Trzeba jednak podkreślić, iż większy wpływ na starzenie asfaltów
według [Gaweł i inni 2014] ma wnikanie lżejszych składników asfaltu do porów mieszanki
mineralnej, czego nie można bezpośrednio symulować w obecnie stosowanych badaniach
laboratoryjnych. Ustalenie odporności na starzenie różnych asfaltów jest bardzo ważne.
Na proces starzenia asfaltu ma wpływ skład ropy naftowej i technologia jej
przetwarzania. Asfalty z rop naftenowych, bogatszych w węglowodory aromatyczne, są
bardziej podatne na starzenie w porównaniu z asfaltami z rop parafinowych i parafinowonaftenowych. Najbardziej wrażliwe na starzenie są asfalty pokrakingowe, dlatego nie są one
obecnie stosowane w budownictwie drogowym. Największą odpornością na starzenie
eksploatacyjne w nawierzchni charakteryzują się asfalty destylacyjne. Natomiast asfalty
utlenione wykazują mniejsze zmiany we właściwościach i składzie podczas starzenia
technologicznego [Gaweł i inni 2001].
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Tab. 1.1. Zmiany właściwości asfaltu D70 (50
(50/70 z ropy uralskiej) podczas
czas jego krótkotrwałego i długotrwałego
starzenia [Gaweł i inni 2001]

Asfalt D70 ((50/70)
wyjściowy
z otaczarni
aczarni z nawierzchni
70
45
44
48
52
53
230
821
840

Właściwość
Penetracja [0,11 mm] w 25°C
Temperatura mięknienia [°C]
Lepkość [Pa·s] w 60°C
Ciągliwość [cm]
25°C
15°C
Temperatura łamliwości [°C]

> 100
> 100
- 16,5

> 100
00
21
-14,
14,0

> 100
13
- 8,5

Jak istotny jest proces starzenia asfaltu można się przekonać analizując badania
Gaweł i Bagińskiej [2001] przeprowadzone na krajowym asfalcie
cie D 70 odpowiedniku
stosowanego obecnie 50/70 z ropy uralskiej (tabela 1.1).. Dla penetracji, temperatury
mięknienia, lepkości i ciągliwości znaczna zmiana nastąpiła podc
podczas starzenia
technologicznego. Zmiany wymienionych właściwości po starzeniu eksploatacyjnym są
znacznie
cznie mniejsze. Wyjątkiem jest tu temperatura łamliwości wg Fra
Fraassa, której wartość
bardziej
dziej zmienia się podczas st
starzenia eksploatacyjnego. Jednak może być to rezultatem
słabejj powtarzalności pomiarów [Słowik i Adamczak 2007].

Rys. 1.2. Porównanie
wnanie oznaczonej lepkości asfaltu z obliczoną według modelu [Oliver
[
2006]

Bardzo interesującymi badaniami starzenia asfaltów, z uwagi na możliwość oceny
potencjalnej trwałości mma, są badania Olivera [1990, 2006]. Opracował on matematyczny
modell pozwalający na obliczenie prognozowanej lepkości asfaltu w 45°C odzyskanego
z nawierzchni po y latach od jej oddania do użytkowania. Zmiennymi w modelu są ponadto
średnia roczna
zna dzienna temperatura, trwałość asfaltu oznaczona metodą ARRB (ang.
Australian
tralian Road Research Board - Durability Test). Można w ten sposób wyliczyć, po ilu
latach eksploatacji mma (czyli w tym wypadku ekspozycji asfaltu w mma na działanie
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warunków klimatycznych) lepkość asfaltu wykorzystanego do produkcji mma osiągnie
wartość lepkości granicznej, określonej dla jednego z regionów Australii jako !gr = 106 Pa·s i
zależnej od rocznej średniej dziennej minimalnej temperatury powietrza. Do stworzenia
modelu Oliver wykorzystał sprawdzoną w różnych warunkach klimatycznych zależność
między lepkością asfaltu wyekstrahowanego z nawierzchni a trwałością oznaczoną metodą
ARRB wyrażoną w dniach. Przy tak niewielu danych o niezbyt dużej jakości uzyskał on według
oceny autora rozprawy obiecujące wyniki zgodności lepkości prognozowanej z wynikami
oznaczeń, co można zobaczyć na rysunku 1.2.
Model opracowany przez Olivera jest istotnym wkładem do dyskusji dotyczącej
trwałości nawierzchni oraz mechanizmów, które powodują przekroczenie stanów
granicznych. Potwierdza on, że o okresie eksploatacji nawierzchni może decydować proces
starzenia asfaltu. Należy jednak zwrócić również uwagę, iż został on opracowany
i sprawdzony tylko na terenie Australii. Starzenie asfaltu jest niewątpliwie procesem
sprzyjającym zjawisku degradacji nawierzchni drogowej, który należałoby brać pod uwagę
przy projektowaniu mma. Wpływ starzenia fizycznego (inaczej twardnienia fizycznego) na
właściwości mma zostanie omówiony w dalszej części pracy.

1.6.

Dobór asfaltu według kryteriów Superpave

Obecnie asfalty na świecie klasyfikuje się (Rys. 1.3) z wykorzystaniem różnych
parametrów: według penetracji i temperatury mięknienia, lepkości dynamicznej lub rodzaju
funkcjonalnego. Tradycyjne metody klasyfikowania lepiszczy (penetracja wraz z temperaturą
mięknienia) oparte są na właściwościach empirycznych, przez co nie mogą być użyte do
prognozowania zachowania asfaltu lub nawierzchni asfaltowej podczas eksploatacji. Te
metody badań dostarczają informacji dotyczących właściwości w jednej lub co najwyżej
w dwóch temperaturach i stąd nie pozwalają na ocenę właściwości funkcjonalnych lepiszcza
w pełnym zakresie temperatur eksploatacyjnych [Gaweł i inni 2014]. Z tych powodów nie
można przewidywać i oceniać zachowania się asfaltu przy różnych wartościach odkształceń i
na różnych poziomach zmęczenia i starzenia, co oczywiście ma bardzo duże znaczenie dla
projektowania i eksploatacji mma.
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Rys. 1.3. System
Systemy klasyfikacji lepiszczy na świecie [Shell Handbook 2015]

Klasyfikacja według tzw. rodzaju funkcjonalnego (ang. Performance Grade
Grade) wynika z
amerykańskiego systemu
emu doboru materiałów i projektowania mma
ma Superpave.
W USA w latach 1988
1988-1993
1993 przeprowadzono obszerny program badawczy o nazwie
Strategic Highway Research Program (SHRP). Pomysłodawcy programu byli zgodni co do
tego, że specyfikacje oparte o wartości penetracji
etracji i lepkości nie pozwalają na
zaprojektowanie
rojektowanie mieszanki mineralno
mineralno-asfaltowej z uwzględnianiem jej pełnej
charakterystyki.
terystyki. Jednym z głównych celów programu było opracowanie metody, która
pozwalałaby
walałaby na pełną charakterystykę zachowania się nawierzch
nawierzchni pod
podczas eksploatacji za
pomocą właściwości fizycznych lepiszcza. Koncepcja przyjęta w SHRP polegała na założeniu,
że wszystkie lepiszcza mają do spełnienia jednakowe wymagania i należy tylko zbadać, czy
będąą one spełnione w zakresie temperatur występującym w danym regionie. Takie przyjęte
założenie jest dużym progresem w dziedzinie doboru asf
asfaltu
altu do mma. W programie SHRP
przyjęto
jęto następującą koncepcję opracowania metod badań i wymagań dla lepiszczy
[Gaweł i inni 2014]:
v identyfikacja rodzajów
dzajów zniszczenia,
v identyfikacja
ntyfikacja podstawowych właściwości materiału, związanych z rodzajem
zniszczenia,
v wybór podstawowej metody badania, ewentualnie metody uproszczonej.
Badacze w ramach programu SHRP wyłonili
onili trzy podstawowe rodzaje uszkodzeń
prawidłowo
widłowo zaprojektowanych nawierzchni asfaltowych, związan
związanych
ych z właściwościami
lepiszcza [Shell Handbook 2015], o których wspominano już wcześniej:
Ø spękania niskotemperaturowe
niskotemperaturowe,
Ø spękania zmęczeniowe,
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Ø trwałe odkształcenia lepkoplastyczne (koleiny).
Tym trzem rodzajom uszkodzeń przypisano następujące parametry lepiszczy asfaltowych
[Shell Handbook 2015]:
v spękania niskotemperaturowe – moduł sztywności lepiszcza Sm i parametr m
(wartość bezwzględna tangensa kąta nachylenia krzywej logarytmu modułu
sztywności do logarytmu czasu działania obciążenia) oznaczony metodą pełzania w
reometrze zginanej belki BBR (ang. Bending Beam Rheometer), oznaczenie wykonuje
się na asfalcie po starzeniach RTFOT i PAV w minimalnej temperaturze eksploatacji
nawierzchni zwiększonej o 10°C,
v spękania zmęczeniowe – iloczyn zespolonego modułu ścinania (G*) i sinusa kąta
przesunięcia fazowego (sinδ), oznaczenie wykonuje się na asfalcie po starzeniach
RTFOT i PAV w średniej temperaturze eksploatacji nawierzchni,
v trwałe odkształcenia lepkoplastyczne – iloraz zespolonego modułu ścinania (G*)
i sinusa kąta przesunięcia fazowego (sin δ) oznaczonych dla tzw. oryginalnego
lepiszcza (asfalt po wyprodukowaniu, niepostarzony) i lepiszcza po starzeniu RTFOT
w maksymalnej temperaturze eksploatacji nawierzchni.
Do wnioskowania o możliwości wystąpienia spękań niskotemperaturowych można
wykorzystać także badanie rozciągania bezpośredniego DTT (ang. Direct Tension Test),
jednak bardziej rozpowszechnioną metodą badania właściwości niskotemperaturowych w
Polsce i Europie jest badanie w reometrze zginanej belki BBR. Dobór asfaltu do mma wg
kryteriów Superpave [Asphalt Institute 2001] omawiają liczne publikacje, wśród których
można wymienić takie pozycje jak [Radziszewski i inni 2011, Sybilski i Mirski 2000].
Wymienione warunki zostały zilustrowane na rysunku 1.4.

Rys. 1.4. Metody badań, aparatura, wymagania dla asfaltów według metody Superpave [Gaweł i inni 2014]
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Klasyfikowanie asfaltów według metody Superpave rodziło i rodzi nadal wiele
wątpliwości i zastrzeżeń. Podczas opracowywania metody stosowanie asfaltów
modyfikowanych nie było jeszcze rozpowszechnione w Stanach Zjednoczonych. Program
SHRP początkowo przeznaczony był jedynie dla asfaltów drogowych, dopiero przed
zakończeniem programu postanowiono poszerzyć zastosowanie systemu również na asfalty
modyfikowane. Zbadane zależności dla asfaltów drogowych na ogół nie zapewniają
wiarygodnej korelacji w wypadku polimeroasfaltów, szczególnie w odniesieniu do
właściwości w wysokiej i niskiej temperaturze. Wątpliwości dotyczące stosowania metody
dotyczyły lub dotyczą między innymi [Sybilski i Mirski 2000]:
v temperatury badania w BBR,
v warunku odporności na zmęczenie,
v warunku odporności na koleinowanie,
v zwiększania górnej granicy rodzaju funkcjonalnego PG o 6 lub 12°C w zależności od
obciążenia i rodzaju przewidywanego ruchu drogowego.
Wymienione wątpliwości zostaną omówione w dalszej części rozprawy.
1.7.

Stosowanie kryteriów Superpave w Polsce

W obowiązujących obecnie Wymaganiach technicznych dotyczących mieszanek
mineralno-asfaltowych [WT-2 2014] nie stosuje się kryteriów Superpave do oceny
właściwości asfaltów. Jednak analizując literaturę oraz prace badawcze zlecane przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad można odnieść wrażenie że prace nad
implementacją metody Superpave trwają [Sybilski i inni 2000, Radziszewski i inni 2011,
Pszczoła i inni 2017, Słowik i Bilski 2017, Bilski i Słowik 2018A, Bilski i Słowik 2018B]. Przed
wprowadzeniem tej metody do stosowania w naszym kraju należy jednak rozważyć dobór
badań laboratoryjnych do wymienionych wcześniej rodzajów uszkodzeń nawierzchni. Różne
badania laboratoryjne można analizować według takich kryteriów jak:
v korelacja wyników badań laboratoryjnych z danymi otrzymanymi z systemów
wspomagających proces inwestycji i utrzymania dróg,
v odwzorowanie rzeczywistych warunków eksploatacji nawierzchni w badaniu
laboratoryjnym,
v stosunek zmienności otrzymywanych wyników badań do niepewności pomiaru
danego badania laboratoryjnego,
v możliwość różnicowania poszczególnych obiektów badań za pomocą testów
statystycznych,
v uciążliwość przygotowania próbek i realizacji pomiaru, z uwzględnieniem
potrzebnego na to czasu,
v koszty aparatury badawczej oraz możliwość jej ewentualnego zastosowania w
laboratoriach polowych, możliwość wykonywania wielu testów laboratoryjnych za
pomocą jednego urządzenia.
28

Rozdział 1

Koszty aparatury badawczej mają niebagatelne znaczenie, szczególnie biorąc pod
uwagę, iż po decyzji o wprowadzeniu np. kryteriów Superpave, konieczna będzie wymiana
sprzętu laboratoryjnego nie tylko w laboratoriach inwestora, ale także wykonawców.
Zalecenia doboru metod badawczych określone w [Radziszewski i inni 2011] oraz próbę
korelacji wyników oznaczeń w badaniach Superpave z wynikami z procedur stosowanych
obecnie (np. BBR z temperaturą łamliwości wg Fraassa [Sybilski i Mirski 2000], czy badania
odporności na koleinowanie w DSR z temperaturą mięknienia [Gaweł i inni 2014]) można
postrzegać jako próbę uniknięcia tych kosztów.
W tym kontekście należy też podkreślić wszechstronność Reometru Dynamicznego
Ściannia DSR (ang. Dynamic Shear Rheometer) na którym wykonywano badania analizowane
w niniejszej pracy. Za pomocą urządzenia DSR można ocenić przydatność asfaltu jako
materiału składowego mma pod kątem odporności na powstawanie kolein oraz spękań
zmęczeniowych. Możliwym jest także zastosowanie tego urządzenia do wnioskowania o
odporności na spękania niskotemperaturowe [Radziszewski i inni 2011], co będzie
podejmowane w dalszej części pracy. Urządzenie DSR nie należy do najtańszych, jednak
wszechstronność jego zastosowania już została docenione przez niektóre firmy wykonawcze,
których główni technolodzy porównują je do szwajcarskiego scyzoryka. Rozmiary urządzenia
pozwalają na jego umieszczenie również w tzw. laboratoriach polowych. Zaletą urządzenia
jest także niewielka ilość materiału potrzebna na wykonanie próbki oraz nieuciążliwy sposób
wykonywania badania. Wady zostaną omówione w dalszej części pracy.
Problemem godnym uwagi jest także decyzja czy do oceny odporności mma na dany
typ uszkodzeń należy wykonywać badania przeprowadzane na mma, czy z powodu kluczowej
roli asfaltu w mma, ograniczyć się głównie do badań asfaltów i oceny zagęszczalności mma.
Za przeprowadzeniem badań na mma przemawia wykorzystanie do badań rzeczywistego
materiału użytego później w nawierzchni, abstrahując od różnic w procesie zagęszczania.
Niepewności pomiarów będą jednak najprawdopodobniej większe, z uwagi na większą
niejednorodność mma oraz zależność większości cech od zawartości wolnych przestrzeni (co
rzadko bywa uwzględniane). Ponadto wykonywanie próbek i badań mma jest bardziej
uciążliwe. Obecnie w procesie weryfikacji mma prowadzi się badania zarówno mma jak i
asfaltów wykorzystanych do wykonania zarobu.
Omawianym uszkodzeniom można przyporządkować standardowo wykonywane
badania laboratoryjne mma prowadzone przy weryfikacji mma zgodnie z [WT-2 2014]:
v spękania niskotemperaturowe – odporność na spękania niskotemperaturowe badana
według procedury TSRST (ang. Thermal Stress Restrained Specimen Test) według [PNEN 12697-46],
v spękania zmęczeniowe – odporność na zmęczenie badana dla zginanej belki 4PBB
(ang. Four Point Bending Beam) według [PN-EN 12697-24],
v trwałe odkształcenia lepkoplastyczne – odporność na odkształcenia trwałe badana
w małym lub dużym koleinomierzu według [PN-EN 12697-22].
W następnej części dysertacji zostaną przedstawione inne badania, na podstawie których
można wnioskować o odporności nawierzchni na powstawanie typowych uszkodzeń.
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1.8.

Badanie odporności na spękania niskotemperaturowe

Odporność na spękania niskotemperaturowe jest jednym z najbardziej
dyskutowanych tematów w polskim drogownictwie na przestrzeni ostatnich lat, o czym
będzie mowa w dalszej części pracy. Dzięki intensywnym pracom badawczym zjawisko
pękania niskotemperaturowego nawierzchni jest o wiele lepiej rozpoznane, choć nadal nie
ma ustalonego zdania na temat stosowania w nawierzchni betonu asfaltowego o wysokim
module sztywności, co było przyczyną nieuwzględnienia [Jaczewski 2016] tego typu
mieszanki w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych [KTKNPiP
2014].
Wnioskowanie o odporności nawierzchni na pękanie niskotemperaturowe jest bardzo
trudne z powodu wielości czynników jakie mają wpływ na powstawanie tego typu
uszkodzeń. Tabelaryczne zestawienie ogólnikowo sprecyzowanych czynników mogących
mieć wpływ na powstawanie tego typu uszkodzeń zamieszczono w [Pszczoła 2006]. Jednak
powstawanie spękań niskotemperaturowych powodują naprężenia termiczne powstające w
warstwach asfaltowych podczas zmniejszania się temperatury w okresie zimowym. Według
Judyckiego
[2017]
wyróżnia
się
dwa
mechanizmy
powstawania
spękań
niskotemperaturowych. Pierwszy mechanizm stanowi powstawanie w warstwie asfaltowej
naprężeń termicznych podczas obniżania się temperatury przy dużej wartości gradientu. Taki
mechanizm jest charakterystyczny dla obszarów o bardzo ostrym klimacie, ale według
[Judycki 2017] uszkodzenia tego rodzaju mogą powstać również w klimacie bardziej
umiarkowanym, np. w Polsce, w okresie mroźnych zim. Drugim mechanizmem spękań
niskotemperaturowych są według [Judycki 2017] spękania powstałe jako skutek
wielokrotnego występowania cykli obciążeń termicznych (dziennych cykli ochładzania i
ogrzewania) mających miejsce w okresie zimowym, nazwane przez Judyckiego spękaniami
zmęczeniowymi. Cykliczne naprężenia termiczne powodują zmęczenie warstwy asfaltowej.
Warstwa pęka przy naprężeniach termicznych mniejszych od wytrzymałości początkowej.
Spękania niskotemperaturowe o charakterze zmęczeniowym występują najczęściej w
klimacie o umiarkowanych zimach. Temu mechanizmowi sprzyja twardnienie warstw
asfaltowych [Judycki 2017].
Z wielu czynników mających wpływ na powstawanie spękań niskotemperaturowych
autor rozprawy chciałby omówić te obrazujące jak trudne jest laboratoryjne
odzwierciedlenie mechanizmu powstawania spękań niskotemperaturowych. Choć poglądy
badaczy na wpływ zjawiska twardnienia fizycznego asfaltów na spękania
niskotemperaturowe są przeciwstawne [Judycki 2013] to jednak są podstawy do
przypuszczania, że asfalty wykazujące duże twardnienie fizyczne powodują, że nawierzchnie
wykonane z ich użyciem są bardziej podatne na spękania niskotemperaturowe [Judycki
2014]. Ostatnio wzrasta zainteresowanie tym zjawiskiem oraz ilość prowadzonych w tym
zakresie badań [Jaczewski 2016, Poradnik asfaltowy 2016]. Zdaniem autora dysertacji
badania Zhao i Hespa [2006] jednoznacznie wskazują na bardzo istotny wpływ twardnienia
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fizycznego na powstawanie spękań niskotemperaturowych. Ponadto według Hespa i innych
[2006] asfalty o takiej samej klasyfikacji, na przykład PG 58-28, ale o różnej podatności na
spękania niskotemperaturowe mogą spowodować występowanie tego rodzaju uszkodzeń
lub nie. Judycki [2013] wnioskuje, że na tej podstawie asfalt A rodzaju 35/50 o dużej
podatności na twardnienie fizyczne może spowodować wystąpienie w nawierzchni większej
liczby spękań niskotemperaturowych niż nominalnie taki sam asfalt B, także rodzaju 35/50,
ale o mniejszej podatności na twardnienie fizycznyne.
Judycki [2013] stwierdził, że: Jeżeli sztywność mma wzrasta w czasie ich
izotermicznego przechowywania w niskich zakresach temperatury eksploatacyjnej to
prawdopodobieństwo powstawania spękań niskotemperaturowych powinno być większe
wtedy, gdy czas trwania mrozów jest dłuższy, przy założeniu występowania takich samych
wartości niskiej temperatury. Wynika to stąd, że naprężenia termiczne przy oziębianiu
warstwy asfaltowej wzrastają proporcjonalnie ze wzrostem modułu sztywności tej warstwy.
Jednakże w dostępnej literaturze krajowej, jak i zagranicznej autor (cytowanego artykułu) nie
spotkał danych z obserwacji terenowych na ten temat. Stwierdzenia te należy więc obecnie
traktować jako pewną hipotezę, wymagającą potwierdzenia w obserwacjach. W innym
artykule Judycki [2016A] stwierdza także, że mma są zdecydowanie materiałami
lepkosprężystymi, których właściwości zależą od czasu i temperatury. Właściwości
lepkosprężyste mma są najistotniejsze w wysokiej temperaturze, ale są również wyraźnie
widoczne nawet w bardzo niskiej temperaturze podczas długiego czasu ich obciążania. Ten
fragment i dalsza część cytowanego artykułu może dowodzić, iż na odporność
niskotemperaturową mma ma także wpływ kąt przesunięcia fazowego. Dla autora rozprawy
są to bardzo ważne stwierdzenia, do którego będzie się odnosił w dalszej części pracy.
Laboratoryjne
odzwierciedlenie
mechanizmu
powstawania
spękań
niskotemperaturowych jest jeszcze trudniejsze, gdyż na powstawanie tego typu uszkodzeń
wpływ będzie miał nie tylko okres występowania niskiej temperatury implikujący
twardnienie fizyczne, ale również prędkość zmniejszania się wartości temperatury [Judycki
2016A]. Według autora rozprawy wcześniej opisywane badania Olivera [1990, 2006]
potwierdzają, że również proces starzenia chemicznego asfaltu będzie miał znaczący wpływ
na powstawanie spękań niskotemperaturowych. Wpływ starzenia chemicznego (w tym
długoterminowego) na powstawanie spękań niskotemperaturowych został zasygnalizowany
w pracy [Pszczoła 2006].
Zgodnie z podstawowymi zasadami wytrzymałości materiałów spękanie
niskotemperaturowe powstanie wówczas kiedy wartość naprężeń termicznych przekroczy
wartość wytrzymałości na rozciąganie [Pszczoła 2006]. Badaniem uznawanym przez wielu
badaczy [Sybilski 2004, Judycki 2016B] jako najlepiej odwzorowujące powstawanie spękań
niskotemperaturowych mma jest badanie TSRST. Jednak należy założyć że wartości
naprężenia termicznego jak i wytrzymałości na rozciąganie będą różne w próbce i
nawierzchni. Również różna będzie temperatura, przy której nastąpi pęknięcie
niskotemperaturowe. Zwiększenie grubości warstwy mma wpływa na zmniejszenie częstości
występowania spękań niskotemperaturowych [Pszczoła 2006, Szydło 1989]. Sybilski [2004]
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na podstawie badań amerykańskich podaje, że temperatura pęknięcia próbki w badaniu
TSRST jest o 4°C niższa niż temperatura pęknięcia rzeczywistej nawierzchni (czyli badanie
zawyża odporność niskotemperaturową mma). Jest to niewątpliwie istotny wniosek,
ułatwiający projektowanie mma jak i jej modelowanie, ale wobec zmienności warunków
mających wpływ na odporność niskotemperaturową mma należy tak obliczone wartości
traktować jako duże uproszczenie. Może być to też przykład korzyści jakie daje analiza
danych zebranych podczas projektowania i eksploatacji nawierzchni, na którą autor zwracał
uwagę wcześniej. Bardziej naukowym podejściem do problemu będzie próba obliczenia
wartości naprężeń termicznych w nawierzchni i wytrzymałości na rozciąganie warstwy lub
warstw mma. Jednak zarówno naprężenia termiczne jak i wytrzymałość na rozciąganie
będzie zróżnicowana. Naprężenia termiczne można próbować obliczyć za pomocą niedawno
opracowanej metody obliczania niskotemperaturowych naprężeń termicznych w warstwach
asfaltowych [Judycki 2016A, Judycki 2017], którą opracowali pracownicy Katedry Inżynierii
Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej. Metodę poddano weryfikacji przez
porównanie wyników obliczeń z wartościami naprężeń termicznych uzyskanymi w badaniu
TSRST. Nie podano czy i w jaki sposób w metodzie zostało uwzględnione zjawisko
twardnienia fizycznego. Wytrzymałość na rozciąganie spowodowane obciążeniem
temperaturą oznaczoną na próbkach prostopadłościennych w badaniu TSRST jest
zróżnicowana, większe wartości uzyskują mma wykonane z wykorzystaniem
elastomeroasfaltów [Sybilski 2004].
Według szacunków dobór lepiszcza w 90% decyduje o właściwościach
niskotemperaturowych nawierzchni.
Dlatego
wnioskowanie o
właściwościach
niskotemperaturowych mma na podstawie badań asfaltu jest zasadne. Za najbardziej
rozpowszechnione
metody
badawcze
lepiszczy
charakteryzujące
właściwości
niskotemperaturowe można uznać:
v oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa [PN-EN 12593],
v oznaczanie modułu sztywności metodą pełzania w reometrze belki zginanej BBR [PNEN 14771],
v test bezpośredniego rozciągania DTT [AASHTO T 314],
v oznaczanie zespolonego modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego w reometrze
dynamicznego ścinania DSR [PN-EN 14770].
Możliwość zastosowania reometru dynamicznego ścinania do określania właściwości
niskotemperaturowych potwierdzają źródła takie jak [Pszczoła 2006, Radziszewski i inni
2011].
Według badań temperatura łamliwości według Fraassa jest średnio o 4°C wyższa od
temperatury równoważnej modułowi S = 300 MPa (TES) oznaczanej w BBR [Sybilski 2004],
choć odchylenia są bardzo duże. Temperatura pękania mma w badaniu TSRST jest niższa o
około 5 - 10°C od temperatury TES. Jednak zarówno temperatura łamliwości jak i
temperatura TES nie ujawniają różnicy pomiędzy asfaltami drogowymi a polimeroasfaltami,
którą to różnicę ujawniają badania mieszanek w TSRST, w którym mma z polimeroasfaltami
wykazują najniższe temperatury pękania i największe naprężenia niszczące [Sybilski 2004].
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Na poprawę właściwości niskotemperaturowych polimeroasfaltów mają wpływ zarówno
właściwości tzw. asfaltu wyjściowego jak i ilość oraz rodzaj dodanego polimeru. Badania
właściwości niskotemperaturowych w BBR i metodą Fraassa nie różnicują właściwie asfaltów
drogowych od polimeroasfaltów, gdyż obie te metody badania opierają się o tę samą zasadę,
czyli wyznaczana jest temperatura, gdy badany materiał osiągnie określony moduł
sztywności: w badaniu Fraassa jest to 110 MPa, a w badaniu BBR 300 MPa. Różne są jedynie
metody badania i ich niepewność pomiaru [Sybilski 2004]. Omawiane metody badawcze, w
przeciwieństwie do metody DSR, nie uwzględniają kąta przesunięcia fazowego, którego
konieczność uwzględniania autor rozprawy starał się uzasadnić wcześniej.
Zastrzeżenia dotyczą także przyjętej temperatury badania w urządzeniu BBR, jest ona
o 10°C wyższa niż dolna wartość temperatury w rodzaju funkcjonalnym PG. Tą nietypową
zmianę temperatury badania na wyższą oparto na założeniu jednakowej charakterystyki
reologicznej wszystkich lepiszczy i jednakowej równoważności czasowo – temperaturowej.
W rzeczywistości jednak [Sybilski Mirski 2000] asfalty mają bardzo odmienną
charakterystykę reologiczną, zwłaszcza asfalty drogowe i polimeroasfalty, która nie pozwala
przyjmować tego samego współczynnika przesunięcia czasowo-temperaturowego. W
związku z czym według [Sybilski Mirski 2000] badanie powinno się odbywać w najniższej
temperaturze w jakiej ma być użytkowana nawierzchnia.
Zastrzeżenia do wymienionych metod badawczych spowodowały, że do oceny
odporności na spękania niskotemperaturowe w systemie Superpave zaczęto także stosować
metodę bezpośredniego rozciągania DTT (ang. Direct Tension Test). Badanie to znacznie
lepiej różnicuje asfalty drogowe i modyfikowane pod względem właściwości
niskotemperaturowych, uwydatniając zalety tych drugich. Próbka asfaltu w tym badaniu
zanim dojdzie do jej zniszczenia powinna wykazać odkształcenie większe od 1%. Przy czym
nadal temperatura badania jest dolna temperaturą rodzaju funkcjonalnego PG powiększoną
o 10°C. Według [Sybilski Mirski 2000] badanie to lepiej charakteryzuje zdolność do
odkształcenia się asfaltu w niskiej temperaturze.
Rezultaty badań prowadzone na asfaltach potwierdzają, że właściwości lepiszcza
dobrze odzwierciedlają właściwości mma w niskiej temperaturze. Jednak udowodniono
[Sybilski 2004, Bańkowski i inni 2014], że większa zawartość asfaltu i grubsza jego błonka
zapobiega jego starzeniu się w nawierzchni, poprawiając odporność na pękanie
niskotemperaturowe. Istotna jest również jednorodność mma, którą trudniej zapewnić w
przypadku mieszanek gruboziarnistych [Słowik 2013, Sybilski 2004, Judycki i inni 2014].
1.9.

Badanie odporności na spękania zmęczeniowe

Najważniejszymi zależnościami mającymi największy wpływ na projektowanie
nawierzchni są kryteria zmęczeniowe. Porównania różnych kryteriów zmęczeniowych
[Judycki i inni 2014A] dokonano w ramach opracowania nowego Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych [KTKNPiP 2014]. Kryteria zmęczeniowe
zastosowane w mechanistyczno–empirycznej metodzie projektowania nawierzchni [MEPDG
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2004] próbują uwzględniać procesy starzenia warstw asfaltowych, co skutkuje przyrostem
modułu sztywności w czasie [Judycki 2014A] i jest zgodne z rezultatami badań Olivera [1990,
2006]. Zmian ze względu na starzenie w obliczeniach dokonuje się co jeden rok.
Badania laboratoryjne wykazały, że trwałość zmęczeniowa mma w bardzo istotnym
stopniu zależy od zawartości asfaltu w mma i zawartości wolnych przestrzeni [Piłat i
Radziszewski 2010]. Zwiększenie zawartości wolnych przestrzeni w mma o 1% powoduje
zmniejszenie trwałości zmęczeniowej od kilku do kilkunastu razy. Mieszanki o drobniejszym
uziarnieniu charakteryzują się większą trwałością zmęczeniową [Mackiewicz 2016].
Zwiększenie zawartości asfaltu powoduje zwiększenie trwałości zmęczeniowej. Mackiewicz
[2016] podaje, że w przypadku zwiększenia zawartości asfaltu od 4,0% do 5,3% trwałość
zmęczeniowa zwiększa się od kilkunastu razy (dla T=-5°C) do kilkudziesięciu razy (dla
T=25°C). Istnieje jednak pewne ekstremum zawartości lepiszcza, po której przekroczeniu
trwałość zmęczeniowa zaczyna się zmniejszać (Rys. 1.5). W celu dokładnego wyznaczenia
ekstremum zawartości asfaltu zawartość ta powinna być określona objętościowo.

Rys. 1.5. Wpływ zawartości asfaltu na trwałość zmęczeniową
(oznaczanie zmęczenia przy stałej amplitudzie naprężenia) [Piłat i Radziszewski 2010]

Jak określa się w [Mackiewicz 2016] proces zmęczenia nawierzchni drogowej jest
zagadnieniem złożonym, zależnym od bardzo wielu czynników. Aktualnie nie ma wciąż
dostateczniej wiedzy na temat istotności wpływu wielu czynników na trwałość zmęczeniową,
a jednoznaczne określenie wartości wielkości opisujących znane już czynniki jest trudne.
Obecnie przy modelowaniu zmęczenia nawierzchni wykorzystuje się także wiedzę z zakresu
mechaniki pękania. Jak już wspomniano dla spękań określanych jako spękania zmęczeniowe
istotne będą również procesy starzenia asfaltu zachodzące w nawierzchni. Na trwałość
zmęczeniową nawierzchni istotny wpływ będzie miała także sczepność warstw konstrukcji
nawierzchni.
W literaturze opisano dwa typy spękań: „z góry do dołu” (ang. top-down cracking)
oraz „z dołu do góry” (ang. bottom-up cracking). Jako klasyczne pęknięcia zmęczeniowe
określa się pęknięcia „z dołu do góry”. Z badań terenowych wynika, że zakres pęknięć „z góry
do dołu” obejmuje niewielki obszar w głąb nawierzchni (50 – 75 mm) i jest obserwowany w
grubszych warstwach asfaltowych, ponieważ takie warstwy są bardziej odporne na zginanie
34

Rozdział 1

ewicz 22016]. Mimo przeprowadzonych wielu analiz, problem spękań „z
w dolnej części [Mackiewicz
góry do dołu” wciąż budzi wiele kontrowersji związanych z ich bezpośrednimi przyczynami,
do których zalicza się także starzenie asfaltu.
Przegląd laboratoryjnych
atoryjnych metod modelowania trwałości zmęczeniowej oraz kryteriów
zmęczeniowych
czeniowych został wykonany w [Mackiewicz 2016].. Z typowych badań zmęczeniowych
do najistotniejszych autor roz
rozprawy zakwalifikował:
v badanie belki
ki zginanej (4PBB) według [PN-EN 12697-24],
v badanie
anie metodą rozciągania pośredniego na próbkach walcowych (ITFT, ang. Indirect
Tensile
sile Fatigue Test) według [PN
[PN-EN 12697-24],
v propagacja pęknięcia w badaniu zginania próbki półwalcowej (SCB, ang. Semi
Semi-Circular
Bend) [PN-EN
EN 12697
12697-44].
Różne metody badawcze
ze dają różne wyniki dla takiego samego materiału. Według
[Mackiewicz 2016] mma badana metodą ITFT (ang. Indirect tensile fatigue test
test) wykaże
najmniejszą trwałość zmęczeniową w porównaniu do tej samej mma badanej innymi
metodami. W badaniu tym kumuluje się oddziaływanie trwałych deformacji i szkód
zmęczeniowych.
czeniowych. Metoda została także uznana za niewłaściwą ze wz
względu
ględu na koncentrację
naprężeń.

Rys. 1.6. Parametr |G*|·sind w funkcji temperatury asfaltów drogowych typu 20/30 po starzeniu RTFOT+PAV
[Radziszewski i inni 2011]
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Rys. 1.7. Parametr |G*|·sin
nδ w funkcji temperatury asfaltów PmB 25/55-60 po starzeniu RTFOT+PAV
[Radziszewski i inni 2011]

W pracach zespołu badawczego pod kierownictwem Radziszewskiego [Radziszewski i
inni 2011] porównano 5 różnych typów asfaltów według kryterium zmęczeniowego
Superpave. Wszystkie zbadane asfalty spełniły kryterium w zakresie temperatury od 0°C
0 do
40°C, czyli w zakresie średnich temperatur eksploatacyjnych. Brak zróżnicowania
otrzymanych wartości zarówno pomiędzy różnymi typami asfaltów drogowych jak i
pomiędzy asfaltami drogowymi i polimeroasfaltami według Radziszewskiego nasuwa
wątpliwości co do prawidłowości przyjętego kryterium odporności na zmęczenie. Badania
zmęczeniowe belki zginanej 4PB
4PBB wykonywane
onywane w trybie kontrolowanego odkształcenia i przy
założeniu
ożeniu konwencjonalnego kryterium zniszczenia [Poradnik asfaltowy 2016 ss.92] wskazują,
że większą trwałość zmęczeniową mają asfalty modyfikowane
modyfikowane,, jednak według autora
rozprawy zarówno
o tryb kontrolowanego odkształcenia jak i konwencjonalne kryterium
zmęczeniowe
czeniowe może prowadzić do błędnej oceny odporności na zmęczenie
zmęczenie. Wątek ten będzie
podejmowany
ejmowany w dalszej części rozprawy.
1.10. Badanie odporności
porności na trwałe odkształcenia lepkoplastyczne
Wpływ
w lepiszcza na powstaw
powstawaniee trwałych odkształceń lepko
lepkoplastycznych (kolein)
jest szacowany na około
o 40% [Gaweł i inni 2014, Błażejowski i inni 2011]. Ten fakt może
wskazywać,
wać, że bardziej właściwe jest określanie odporności na deformacje trwałe poprzez
badania
ania mma. Obowiązujące obecnie Wymagania techniczne [WT
[WT-2 2014] określają
odporność
orność na deformacje trwałe poprzez badaniee koleinowania w m
małym bądź dużym
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aparacie, czyli poprzez badanie wykonywane na mma. Jednak w badaniach koleinowania
rzadko podaje się niepewność pomiaru, ograniczając się do podawania tylko wartości
średniej wbrew zasadom, które są określone w międzynarodowych standardach
prowadzenia badań i podane np. w [Arendarski 2013, Słowik i Bartkowiak 2015]. Takie
postępowanie uniemożliwia różnicowanie obiektów badań i poprawne wnioskowanie
statystyczne, o czym będzie dokładniej mowa w dalszej części rozprawy. Niepewność
pomiaru koleinowania, obliczana przez autora dla dwóch wartości na podstawie badań
prowadzonych w Laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań
jest bardzo duża (Tab. 1.2 i Rys. 1.8). Wszystkie oznaczenia przeprowadzono na różnych mma
z asfaltem drogowym typu 20/30 (różni dostawcy, różne partie dostawy).
Tab. 1.2. Wyniki oznaczeń proporcjonalnej głębokości koleiny różnych mieszanek z asfaltem drogowym 20/30
Proporcjonalna
Proporcjonalna
Średnia
Numer
Zastosowany
głębokość
głębokość
głębokość
oznaczenia
asfalt
koleiny po 30000 koleiny po 30000
koleiny po 30000
- płyta nr 1
- płyta nr 2

Niepewność
pomiaru

—

—

[%]

[%]

[%]

[%]

1
2
3
4
5
6
7

20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30

5,10
6,29
5,40
3,79
1,80
3,70
4,73

4,32
7,54
6,20
3,85
2,10
3,80
4,50

4,7
6,9
5,8
3,8
2,0
3,8
4,6

± 5,0
± 7,9
± 5,1
± 0,4
± 1,9
± 0,6
± 1,5

Rys. 1.8. Wyniki oznaczeń proporcjonalnej głębokości koleiny różnych mieszanek z asfaltem drogowym 20/30

Tak duża wartość niepewności pomiaru uniemożliwia różnicowanie badanych mma, gdyż w
testach statystycznych porównywane wyniki często nie wykazują statystycznie istotnych
różnic, czyli można je uważać za równe. Tak duża wartość niepewności jest spowodowana
wielością czynników mających wpływ na powstawanie odkształceń lepkoplastycznych.
Dlatego analizę wyników testu koleinowania należałoby prowadzić uwzględniając wpływ
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tych czynników, do których można zaliczyć np. zawartość wolnych przestrzeni czy efekt
klinowania się ziarn kruszywa [Błażejowski i inni 2011]. Niepewności pomiaru nie poprawia
również fakt, iż badanie zazwyczaj wykonuje się na dwóch próbkach, co prawie uniemożliwia
przeprowadzenie analizy statystycznej [Zieliński 2013]. Jednak zmniejszanie niepewności
pomiaru poprzez zwiększenie ilości prób nie jest raczej oczekiwanym rozwiązaniem tego
problemu, z uwagi na dużą czasochłonność i pracochłonność zarówno przygotowywania
próbek jak i wykonania badania. W publikacji [Błażejowski i inni 2011] badania prowadzono
zarówno na małym jak i dużym aparacie. Autorzy publikacji twierdzą, że dla mieszanki AC
WMS 16 najlepszy asfalt wg dużego aparatu (20/30) jest jednocześnie najgorszy w badaniu
małym aparatem (Rys. 1.9). Zróżnicowanie metod badawczych, brak danych o niepewności
pomiaru lub zbyt duża wartość niepewności powoduje, że wnioskowanie o odporności na
koleinowanie staje się mało wiarygodne.

Rys. 1.9. Porównanie wpływu rodzaju asfaltu na odporność na koleinowanie mieszanki AC WMS 16 do
podbudowy [Błażejowski i inni 2011].

W Stanach Zjednoczonych od czasu wprowadzenia do stosowania sytemu Superpave
odnotowano wiele przypadków przedwcześnie skoleinowanych nawierzchni. Kryterium
koleinowania według Superapave umożliwiało zastosowanie w nawierzchniach autostrad
asfaltów o bardzo dużych wartościach penetracji [Sybilski i Mirski 2000]. Dlatego w oparciu o
dane z użytkowanych nawierzchni oraz o wyniki projektów badawczych, takich jak tor
WesTrack w Nevadzie [Sybilski i Mirski 2000], stwierdzono że kryterium odporności na
trwałe odkształcenia lepkoplastyczne jest niewłaściwe, szczególnie w przypadku
klasyfikowania asfaltów modyfikowanych. W związku z tym rozpoczęto badania mające na
celu poprawę ówczesnych wytycznych. Około roku 2010 system klasyfikacji uzupełniono o
badanie MSCR (ang. Multiple Stress Creep Recovery Test). Badania mające na celu
opracowanie nowego kryterium były wykonywane zarówno w małej jak i dużej skali.
Dodatkowo nowe kryterium zostało również zweryfikowane o dane z długoterminowych
odcinków testowych. Aby wykazać poprawę wnioskowania na podstawie nowego kryterium
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11) zrealizowanego na
można zaprezentować rezultaty projektu badawczego (Rys. 1.10 i 1.1
wielkoskalowym koleinomierzu o nazwie ALF (ang. FHWA’s Accelerated
ed Loading Facility) [I6].

Rys. 1.10. Zależność
leżność pomiędzy głębokością koleiny (wielkoskalowy koleinomierz ALF w temperaturze 64°C) a
parametrem |G*|/sind [D'Angelo 2011].

Rys. 1.11. Zależność
leżność pomiędzy głębokością koleiny (wielkoskalowy koleinomierz ALF w temperaturze 64°C) a
parametrem Jnr oznaczonym za pomocą MSCR [D'Angelo
elo 2011].

Analizowane
ne w projekcie badawczym mma zostały wykonane przy wykorzystaniu tego
samego kruszywa i wykonan
nanee w oparciu o tą samą krzywą uziarnienia. Zawartość asfaltu we
wszystkich mieszankach także była stała i wynosiła 5,3% m/m. Koleinowanie warstw
asfaltowych,
towych, o grubościach 10 i 15 cm, odbywało się w stałej temperaturze 64
64°C [D’Angelo
2011]. Stałą temperaturę warstw asfaltowych zapewniał specjalny system grzew
grzewczy. Różnica
w wartościach współczynnika determinacji podanego na wykresach jest znacząca. Opierając
się na przedstawionych danych oraz na szerokiej weryfikacji nowego kryterium można
zakładać, iż nowe kryterium zapewni właściwą odporność na trwałe odkształcenia
lepkoplastyczne. Należy
eży jednak zaznaczyć, że wartości niepewności pomiaru w badaniu
MSCR podane w normie [PN
PN-EN 16659] nie są małe.
W badaniu MSCR bada się próbkę asfaltu po starzeniu metodą
etodą RTFOT. Do nowego
badania
ania opracowano dodatkową klasyfikację systemu Performance Grade nazywaną

39

Rozdział 1

Superpave Plus. W klasyfikacji tej za pomocą parametru Jnr3,2 wyrażanego w [kPa-1] (Jnr
określa się jako nieodwracalna cześć modułu podatności) przyporządkowuje się dane
lepiszcze do określonych za pomocą symboli literowych kategorii ruchu. Wprowadzenie tej
klasyfikacji wyeliminowało szeroko krytykowane podnoszenie górnej temperatury
eksploatacji (tzw. „grade bumping”). W badaniach amerykańskich MSCR określono
doświadczalnie krzywą oddzielającą asfalty modyfikowane od niemodyfikowanych lub jak
podaje się w [Poradnik asfaltowy 2016] skutecznie zmodyfikowanych od
niemodyfikowanych, co znajduje odzwierciedlenie w [Radziszewski i inni 2011]. Lepsza
odporność na koleinowanie asfaltów modyfikowanych została potwierdzona w wielu
pracach, np. [Zieliński 2013, Błażejowski i inni 2011]. Na uwagę zasługują rezultaty badań
MSCR dla wszystkich typów asfaltów zamieszczone w [Poradnik asfaltowy 2016] i
zaprezentowane na rysunku 1.12. Według [Poradnik asfaltowy 2016] im większa wartość Jnr
(nieodwracalna część modułu podatności, ang. creep compliance) tym większa odporność na
koleinowanie, im większy nawrót, tym bardziej sprężyste lepiszcze.

Rys. 1.12. Nawrót R w funkcji Jnr3,2 kPa w temperaturze 70°C oznaczony metodą MSCR
[Poradnik asfaltowy 2016]

Wnioskowanie o odporności na koleinowanie w oparciu tylko o parametry lepiszcza
może być złudne [Sybilski i Mirski 2000, Sybilski 2010A]. Określanie odporności na
deformacje trwałe za pomocą badań wykonywanych na mma jest zasadne, mimo że
wykonywanie takich badań jest dużo bardziej uciążliwe, jednak potrzebne jest udoskonalenie
sposobu opracowania wyników tych badań.
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1.11. Podsumowanie
W celu udoskonalenia procesu projektowania mma należy szczegółowo rozpoznać
mechanizm degradacji nawierzchni drogowej. Wnioskowanie o degradacji nawierzchni jest
trudne z powodu słabo rozpoznanych procesów zachodzących w nawierzchni w tak długim
czasie jakim jest okres eksploatacji. Autor rozprawy starał się omówić dostępny mu zakres
wiedzy dotyczący procesów zachodzących w nawierzchni, które należy uwzględniać przy
projektowaniu mma. Omówiono także systemy wspomagające proces inwestycji i
utrzymania dróg (nazwa zaproponowana przez autora rozprawy), które mogą zostać
wykorzystane do udoskonalenia procesu projektowania mma. Przedstawiono także jakie
elementy, zdaniem autora rozprawy, taki system powinien zawierać.
Badania laboratoryjne mma nie odzwierciadlają w pełni rzeczywistych warunków
eksploatacji nawierzchni. Wyniki badań laboratoryjnych nadal jednak pozostają najbardziej
istotnymi danymi w procesie projektowania mma. Należy podjąć próby korelacji wyników
badań laboratoryjnych z danymi uzyskanymi z systemów wspomagających proces inwestycji
i utrzymania dróg.
Nieomówione w niniejszej pracy modelowanie numeryczne nawierzchni jest
stosowane przy projektowaniu nawierzchni. Parametry użyte w modelowaniu numerycznym
nawierzchni powinny w jak najlepszy sposób uwzględniać właściwości mma użytych na
poszczególne warstwy nawierzchni, jak i uwzględniać zmiany tych właściwości w czasie.
Spodziewać się można dalszego rozwoju w dziedzinie modelowania numerycznego
nawierzchni, jednak na podstawie doświadczenia [Ullidtz 2002] można stwierdzić,
iż modelowanie numeryczne prowadzone bez wykorzystania badań laboratoryjnych nie daje
dobrych rezultatów.
System Superpave niewątpliwie prowadzi do dalszego rozwoju w dziedzinie
projektowania mma. Według autora rozprawy system oparty jest na właściwie przyjętych
założeniach, wśród których na uwagę zasługuje dokładne wyznaczanie temperatur
eksploatacji projektowanej mma. Jednak jak wykazano nie wszystkie podane do
zastosowania wymagania techniczne okazały się właściwe, dlatego nie można
implementować tego systemu bez przeprowadzenia projektów badawczych
potwierdzających jego poprawność takich jak [Radziszewski i inni 2011].
Należy również dążyć do jak najdokładniejszego zdefiniowania pojęć i zapewnienia
spójności pomiędzy poszczególnymi dokumentami (aktami prawnymi, wytycznymi
i katalogami). Autor pracy uważa, iż na uwagę zasługuje spójność definicji jaką opracowali
autorzy tzw. drogowych warunków technicznych [RMTiGM 2016]. Dobrze zdefiniowane
w tym akcie prawnym nadal obowiązujące pojęcia stanów granicznych nośności
i przydatności do użytkowania powinny być nadal stosowane i rozwijane, a nowe wytyczne
i katalogi powinny być dostosowywane do tych pojęć, choćby z powodu, iż są one
obowiązującym prawem.
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Rozdział 2:

2.1.

BETON ASFALTOWY O WYSOKIM MODULE SZTYWNOŚCI

Technologia betonu asfaltowego o wysokim module sztywności

Opierając się na [WT-2 2014, Jaczewski 2016] można stwierdzić, iż obecnie w Polsce
pod pojęciem betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS) rozumie się,
mieszankę betonu asfaltowego o zwiększonej zawartości asfaltu, którego moduł sztywności
oznaczony metodą belki zginanej w temperaturze 10°C i przy częstotliwości obciążenia 10 Hz
wynosi od E4PB = 11 000 MPa do E4PB = 17 000 MPa, spełniającą wymagania określone w
krajowych wymaganiach technicznych.
Warstwa wykonana z AC WMS ma zapewniać większą odporność ma koleinowanie,
poprzez zastosowanie twardych asfaltów oraz odpowiedniego szkieletu mineralnego,
a dodatkowo, większą odporność na spękania zmęczeniowe, z powodu zwiększonej
zawartości asfaltu oraz mniejszej zawartości wolnych przestrzeni, niż tradycyjna warstwa
betonu asfaltowego.

2.2.

Rozwój technologii w Francji

Beton asfaltowy o wysokim module sztywności (ang. High Modulus Asphalt Concrete
– HMAC, franc. enrobé à module élevé – EME) został opracowany we Francji jako techniczne
rozwiązanie problemu koleinowania się warstw nawierzchni i w celu zwiększenia sztywności
podbudowy [Corte 2001]. Udało się to uzyskać przede wszystkim dzięki zastosowaniu
twardego asfaltu o penetracji w temperaturze 25°C o wartości mniejszej niż 25 · 0,1 mm.
Francuscy naukowcy na długo przed wprowadzeniem tej technologii do stosowania
udowodnili, że zastosowanie asfaltów o mniejszej penetracji jest bardzo pożądane. Jednak
kilka lat zajęły prace nad opracowaniem metod przetwarzania ropy, które pozwoliłyby na
uzyskanie asfaltu o żądanej twardości spełniającego jednocześnie kryteria technologiczne
związane z produkcją mieszanki w wytwórni i jej układaniem na budowie. Wraz z rozwojem
technologii produkcji asfaltów twardych prowadzone były też prace badawcze nad
opracowaniem nowych mieszanek mineralno-asfaltowych, zaprojektowanych specjalnie dla
tych asfaltów, w celu uzyskania pożądanych właściwości użytkowych.
Do początku lat sześćdziesiątych we Francji były stosowane asfalty o zakresach
penetracji 80/100 oraz 180/220. Wraz z ogromnym wzrostem ruchu pojazdów ciężkich
w tym czasie, badania prowadzone w kierunku uzyskania większej sztywności i lepszej
odporności na odkształcenia lepkoplastyczne (koleiny) warstw nawierzchni wskazywały na
konieczność użycia asfaltów o mniejszej penetracji. Produkcja asfaltów o penetracji 40/50
i 60/70 zaczęła się w 1966, a pierwszy asfalt o penetracji 20/30 opracowano w 1968. Jednak
w wydanej przez administracje drogową dyrektywie z roku 1969 zalecano stosować asfalty
o penetracjach: 40/50, 60/70, 80/100 [Corte 2001]. Pod koniec lat sześćdziesiątych w celu
43

Rozdział 2

dalszego zwiększenia odporności na koleinowanie warstw nawierzchni zastosowano, przy
produkcji asfaltów, technikę dmuchania powietrzem, w celu zmniejszenia wrażliwości
termicznej asfaltu. Wyprodukowany w ten sposób asfalt utleniony (ang. blown-up) 40/50
charakteryzował się dużymi wartościami indeksu penetracji. Nawierzchnia wykonana
z udziałem takiego asfaltu wykazywała się dobrą odpornością na koleinowanie, ale bardzo
szybko na jej powierzchni pojawiały się rozległe spękania, co doprowadziło do porzucenia
tego rozwiązania.
Kryzysy naftowe, które miały miejsce w latach 1973 i 1979 doprowadziły do bardzo
dużych zmian na rynku polegających głownie na zmniejszeniu się dostępnej ilości oleju
rafinowanego i zmianie miejsca pochodzenia importowanych surowców. Kryzysy te wymusiły
adaptację przemysłu do nowych warunków polegającą na zamknięciu kilku rafinerii, ale także
budowie nowych rafinerii z mocniejszymi urządzeniami przeznaczonymi do destylacji ropy
naftowej. Nastąpiło zwiększenie udziału ropy importowanenej z Bliskiego Wschodu, która
była lżejsza od dotychczas używanej z Ameryki Środkowej. Popyt na asfalty o penetracji
40/50 i 60/70 spowodował spopularyzowanie się metody częściowego utleniania (ang. semiblown) przy produkcji tych asfaltów. Proces ten zastosowany do przetwarzania bardziej
miękkich surowców bazowych doprowadził do dużych zmian chemicznych w asfaltach [Corte
2001].
Dalsze doskonalenie procesu częściowego utleniania poprzez między innymi
eliminację części frakcji pod wpływem ciśnienia atmosferycznego w temperaturze powyżej
550°C i zastosowanie rop ciężkich o odpowiedniej zawartości asfaltenów w surowcu
zaowocowało produkcją asfaltów twardych o indeksie penetracji mniejszym od 2 i mniejszą
ich podatnością na starzenie, co umożliwiło rozwój technologii betonu asfaltowego
o wysokim module sztywności.
Zainteresowanie nowym typem asfaltów zaowocowało wielością ich zastosowań
w mma, które rozpoczęło się w roku 1980. Mieszanki charakteryzujące się wysokim
modułem sztywności zostały początkowo zastosowane do remontów nawierzchni. Rozwój
technologii przyspieszyły globalne kryzysy naftowe. Po sprawdzeniu zastosowanej
technologii w 1994 roku we francuskiej instrukcji dotyczącej projektowania nawierzchni
autostrad pojawiły się konstrukcje nawierzchni z warstwami wykonanymi z AC WMS, w tym
rozwiązania z warstwą podbudowy zasadniczej i pomocniczej wykonanej z AC WMS (tzw.
full-depth asphalt pavaments). Jako warstwę ścieralną w ówczesnych nawierzchniach często
stosowano tzw. BBTM (franc. Béton Bitumineux Très Mince) o grubości 2,5 cm. W publikacji
z 2001 roku [Corte 2001] podkreśla się konieczność zastosowania warstwy ścieralnej ze
względu na ochronę warstw wykonanych z AC WMS przed spękaniami
niskotemperaturowymi. Zawraca się również uwagę, że twarde asfalty wykazują mniejszą
zdolność do tzw. healing process („samonaprawy”) niż asfalty o większej penetracji np.
35/50, ale według Corte zwiększona zawartość asfaltu i mała zawartość wolnych przestrzeni
może to rekompensować, nie przedstawiono jednak badań w tym zakresie.
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2.3.

Beton asfaltowy o wysokim module sztywności według francuskich wytycznych

Przegląd zasad projektowania AC WMS według wymagań określonych w krajach,
które stosują tego typu mma, w tym we Francji i Polsce, został opracowany w publikacjach
[Jaczewski 2016, Judycki i inni 2014B], dlatego autor pracy zwróci uwagę na najważniejsze
jego zdaniem szczegóły.
We francuskich wytycznych rozróżnia się dwie klasy AC WMS tzn. EME1 i EME2 o
trzech rodzajach uziarnienia: 0/10, 0/14 i 0/20. Dla obu klas mma powinna charakteryzować
się minimalnym modułem sztywności oznaczonym w badaniu „2-punktowego zginania” na
próbce o kształcie trapezoidalnym o wartości E2PB-TR = 14 000 MPa w temperaturze 15°C i
przy częstotliwości 10 Hz [Delorme i inni 2007]. Zalecane wartości krzywej uziarnienia
podano w tabeli 2.1. Należy tu podkreślić wyjątkowo małą zawartość wypełniacza
mineralnego, dzięki której w szkielecie mineralnym pozostaje miejsce na większą ilość
asfaltu.
Tab. 2.1. Krzywe uziarnienia AC WMS dla maksymalnej średnicy ziarna 14 i 20 mm [Delorme i inni 2007]

Wymiar boku
oczka sita
#, mm
6,3
4
2
0,063

D = 20 mm lub D = 14 mm
Typowe rzędne krzywej uziarnienia [%]
Minimum
Wartość docelowa
Maximum
45 (50 dla 0/14)
53
65 (70 dla 0/14)
40
47
60
25
33
38
5,4
6,7
7,7

Tab. 2.2. Właściwości EME1 i EME2 zgodnie z francuskimi wytycznymi [Corte 2001]

Uziarnienie i grubości warstw

Współczynnik wzbogacenia K
Odporność na działanie wody
(test Durieza)
Odporność na koleinowanie
(proporcjonalna głębokość
koleiny, 30 000 cykli, 60°C) [%]
Moduł sztywności E2PB-TR (15°C,
10 Hz)[MPa]
Badanie odporności na
zmęczenie metodą 2PB-TR
(10°C, 25 Hz, 10-6)
Zawartość wolnych przestrzeni
[%]
Objaśnienia:

EME 1
0/10 6-10 cm
0/14 7-12 cm
0/20 10-15 cm
≥ 2,5

EME 2
0/10 6-10 cm
0/14 7-12 cm
0/20 10-15 cm
≥ 3,4

GB 2
0/14 8-12 cm
0/20 10-15 cm

≥ 0,70

≥ 0,75

≥ 0,65

≤ 7,5

≤ 7,5

≤ 7,5

≥ 14000

≥ 14000

≥ 9000

≥ 100

≥ 130

≥ 80

≤ 10

≤6

≤ 11

≥ 2,5

EME - enrobé à module élevé (AC WMS wg francuskich wytycznych),
GB – grave-bitume (beton asfaltowy do warstwy podbudowy)

Druga klasa EME2 charakteryzuje się większą zawartością asfaltu i mniejszą zawartością
wolnych przestrzeni co zaprezentowano w tabeli 2.2., a więc jest rozwiązaniem bardziej
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kosztownym. Jak podano w [Corte 2001] EME1 charakteryzuje się mniejszą odpornością na
zmęczenie i większą odpornością na koleinowanie, co można stwierdzić analizując
prawdopodobny moduł sztywności mieszanek obu typów. Jednak z powodu mniejszej
odporności na zmęczenie EME1 nie została wprowadzona do powszechnego stosowania,
mimo iż jej bezwzględny koszt jest mniejszy, co według autora pokazuje, że we Francji nie
stosuje się „droższego oszczędzania”, czyli minimalizacji kosztów na etapie inwestycji
powodujących zwiększenie kosztów utrzymania danego odcinka drogi w zakładanym okresie
eksploatacji.
Można więc stwierdzić, że kluczowym parametrem mieszanek AC WMS jest
zawartość asfaltu. Zawartość asfaltu według francuskich wytycznych określa się poprzez
minimalną wartość tzw. współczynnika wzbogacenia K (ang. richness factor), który w
załączniku 3 polskich wymagań technicznych [WT-2 2014] został nazwany wskaźnikiem
wypełnienia. Wskaźnik wypełnienia K można wyliczyć ze wzoru [WT-2 2014]:
100 # $
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K – wskaźnik wypełnienia [–],
B – zawartość lepiszcza całkowitego w stosunku do mma [%],
α – wskaźnik zależny od gęstości kruszywa ρa [Mg/m3], ' =
2

45678
9:

ΣPw – powierzchnia właściwa kruszywa [m /kg].
Należy też zaznaczyć, że porównywanie zawartości asfaltu według różnych wytycznych może
nastręczać trudności. Efektywna zawartość asfaltu bywa wyrażana masowo (wg. [WT-2 2014]
S – asfalt rozpuszczalny) lub objętościowo (wg. [Bari 2006] Vbeff). Istotne jest także jaką
metodą laboratoryjną oznaczano zawartość asfaltu lub według jakich wzorów ją obliczono.
Dodatkowo we Francji [Delorme i inni 2007] masową zawartość asfaltu podaje się jako
procentowy iloraz masy lepiszcza do masy suchego kruszywa (oznaczenie TLext) natomiast
według norm europejskich [PN-EN 12697-1] masową zawartość asfaltu podaje się jako
procentowy iloraz masy lepiszcza do masy całej mma (oznaczenie tlint). Jak można spostrzec
na podstawie tabeli 2.2 minimalny wskaźnik wypełnienia K dla EME2 wynosi K = 3,4. Jeżeli
założymy, że gęstość mieszanki mineralnej wynosi ρa = 2,75 Mg/m3 i uziarnienie mma ma
zakres 0/20 to zawartość asfaltu wyrażona jako iloraz procentowy masy lepiszcza do masy
całej mma wynosi B = 5,12% (B – zawartość lepiszcza całkowitego). Dodatkowo według
informacji od francuskich firm wykonawczych w mieszankach AC WMS stosuje się znacznie
więcej asfaltu niż określa to podane tu minimum. Potwierdzeniem tego faktu mogą być
parametry mieszanki AC WMS podane w [Corte 2001]. Jedna z analizowanych w tej
publikacji mieszanek AC WMS o uziarnieniu 0/14 zawiera B = 5,8% asfaltu. Taka zawartość
asfaltu dobrze koresponduje z rezultatami badań dotyczącymi trwałości zmęczeniowej
omówionymi w rozdziale 1 i poprawia również odporność na spękania niskotemperaturowe.
Większa zawartość asfaltu implikuje również mniejszą zawartość wolnych przestrzeni, co
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także będzie wydłużało okres eksploatacji takiej mma. Większa zawartość asfaltu spowoduje
pogorszenie się odporności na koleinowanie, jednak według opisanych w literaturze
doświadczeń i niezaprezentowanych w tej rozprawie badań autora rozprawy, zastosowanie
asfaltów o penetracji 20/30 daje dużą rezerwę odporności na koleinowanie, szczególnie w
warstwie podbudowy.
Warto także zwrócić uwagę, że według [Corte 2001] francuska administracja
preferuje stosowanie warstw wiążących z innego materiału niż AC WMS, co powoduje, że
warstwę podbudowy wykonanej z AC WMS przed spękaniami niskotemperaturowymi
zabezpieczają dwie warstwy. Według tej publikacji spękania poprzeczne uznawane za
spękania niskotemperaturowe odnotowano we Francji tylko w 2 przypadkach. Natomiast
mma wykonana z wykorzystaniem bardzo twardych asfaltów o penetracji 5/10 i
temperaturze mięknienia 88°C charakteryzowała się modułem sztywności o wartości E2PB-TR =
21 600 MPa wykazywała spękania niskotemperaturowe po pierwszej zimie, z minimalnymi
temperaturami z zakresu od -10°C do -13°C.
2.4.

Zastosowanie technologii betonu asfaltowego o wysokim module sztywności
w Polsce

W Polsce w latach 90. głównym problemem administracji drogowej i użytkowników
dróg były trwałe deformacje nawierzchni drogowych, czyli podobny problem z jakim
borykała się wcześniej Francja. Jednym z rozwiązań tego problemu było zastosowanie
mieszanek AC WMS.
Pierwszą opublikowaną w Polsce pracą dotyczącą technologii AC WMS jest publikacja
mgr inż. Bolesława Majewskiego pt. „Badania zmęczeniowe mieszanek mineralnobitumicznych na torze próbnym LCPC i w laboratoriach”, która została przygotowana
w oparciu o francuski artykuł Lionela Tiret-a i Gilberta Caroff-a pt. „Etude de la fatigue des
enrobes bitumineux” opublikowany w 1994 roku w czasopiśmie Revue Generale des Routes
et des Areodromes [Judycki i inni 2014B]. W artykule zaprezentowano między innymi wyniki
badań wykonywanych na torze próbnym LCPC (franc. Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées). Wnioski jakie podano w artykule [Judycki i inni 2014B]:
Ø mieszanka typu EME wykazuje wyraźnie opóźniony początek spękań w stosunku do
typowych mma w warstwach o podobnych grubościach,
Ø narastanie stopnia spękania po rozpoczęciu procesu niszczenia w mieszankach typu
EME jest wyraźnie szybsze.
Jednym z pierwszych odcinków lub pierwszym, na którym zastosowano technologię
AC WMS był jednokilometrowy odcinek drogi krajowej nr 2 (obecnie droga krajowa nr 92) w
okolicach miejscowości Grońsko (kilometraż: 119+980 ÷ 120+480) wykonany pod nadzorem
Bogdana Bogdańskiego z GDDKiA o/Poznań oraz specjalistów z Francji w 2002 roku. W
projektowaniu składu AC WMS uczestniczyli pracownicy Instytutu Inżynierii Lądowej
Politechniki Poznańskiej. Doświadczenia z wykonania tego odcinka opisano w publikacji
[Brosseaud i inni 2004]. Na odcinku doświadczalnym przebudowano istniejącą nawierzchnię
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poprzez wykonanie warstwy AC WMS o grubości 12 cm i warstwy ścieralnej o grubości 3 cm.
Zastosowano asfalt 20/30 (penetracja w 25°C: 25,3 mm/10, temperatura mięknienia: 57,6°C,
przyrost temperatury mięknienia po starzeniu RTFOT o 5,8°C) wyprodukowany przez firmę
Nynas. Zawartość asfaltu wynosiła 5,2% (m/m), zastosowano kruszywo bazaltowe. Podczas
pierwszej zimy po wykonaniu nawierzchni (2002/2003) minimalna temperatura utrzymywała
się w zakresie od -20°C do -25°C przez około 20 dni. Takie warunki uznano za doskonały test
odporności na spękania niskotemperaturowe wykonanej nawierzchni, które jak podano w
[Brosseaud i inni 2004], mogą być słabym punktem technologii AC WMS. Tak niskiej
temperatury w tak długim okresie nie odnotowano we Francji od rozpoczęcia stosowania
technologii AC WMS. Po zimie na odcinku nie zaobserwowano żadnego spękania
niskotemperaturowego, mimo iż na warstwie wykonanej z mieszanki AC WMS ułożono tylko
warstwę ścieralną o grubości 3 cm. Jednak według danych udostępnionych przez Bogdana
Bogdańskiego podczas przeglądu wykonanego w roku 2008 odnotowano 4 spękania
poprzeczne, a w roku 2012 5 spękań (1 dodatkowe). Należy zaznaczyć, że wszystkie spękania
poprzeczne pojawiły się w miejscach spoin technologicznych powstałych przy układaniu
warstwy AC WMS.

Rys. 2.1. Spękanie poprzeczne nawierzchni odcinka wykonanego z wykorzystaniem mieszanki AC WMS
(źródło: B. Bogdański)

W roku 2017 wykonano remont odcinka drogi krajowej nr 92, w ciągu którego zlokalizowany
był odcinek doświadczalny. Według rozmów prowadzonych z Bogdanem Bogdańskim i
autorami projektu technologii remontu na odcinku doświadczalnym sfrezowano i ułożono
nową mma tylko w warstwie ścieralnej, w związku z czym można wnioskować, iż przez 15 lat
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użytkowania nawierzchnia wykonana z wykorzystaniem technologii AC WMS nie wyczerpała
swojej nośności.

Rys. 2.2. Nawierzchnia odcinka doświadczalnego przed remontem (2017 rok)
(źródło: P. Górnaś)

Według [Judycki i inni 2014B] dyrektor Bogdan Bogdański był liderem w pierwszych
wdrożeniach betonów asfaltowych o wysokim module sztywności w Polsce. Pierwsze odcinki
z AC WMS wybudowano w woj. wielkopolskim. Budowy te prowadzone były w oparciu o
oryginalne wytyczne francuskie, ponieważ w owym czasie nie istniały polskie przepisy
regulujące stosowanie mieszanek o wysokim module sztywności. Doświadczenia w regionie
wielkopolskim były następnie przenoszone na teren kraju. Według rozmów autora pracy
prowadzonych z Bogdanem Bogdańskim i technologami firm wykonawczych, jeżeli założyć iż
przekroczenie stanów granicznych nawierzchni następuje w wyniku powstawania trzech
podstawowych rodzajów uszkodzeń nawierzchni, określonych w Superpave (spękania
niskotemperaturowe, spękania zmęczeniowe, trwałe odkształcenia lepkoplastyczne), to
przekroczenie stanów granicznych nawierzchni wykonanej z wykorzystaniem technologii
AC WMS nastąpi w wyniku spękań zmęczeniowych. Nawierzchnie wykonane z AC WMS,
według dotychczasowych doświadczeń, wykazują dobrą odporność na koleinowanie, a jeśli
już koleiny wystąpią to odkształcenia trwałe występują tylko w warstwach ułożonych na
warstwach wykonanych z AC WMS, jak na przykład w warstwie ścieralnej wykonanej z SMA.
W Polsce prowadzono także wiele innych istotnych badań dotyczących AC WMS, do
których zaliczyć można np. badania prowadzone w skali rzeczywistej w ramach programu
europejskiego SPENS [Bańkowski i Gajewski 2002] oraz badania dotyczące możliwości
zastosowania w AC WMS tzw. kruszyw lokalnych o obniżonych wymaganiach [Sybilski i inni
2006, Sybilski i inni 2007C]. W Polsce podobnie jak we Francji mieszankę AC WMS
zastosowano z powodzeniem przy remontach nawierzchni. Za pomocą tej technologii
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wyremontowano kilkaset kilometrów nawierzchni ulic stołecznego miasta Warszawy
[Sybilski i inni 2007B]. Również w Poznaniu remontowano nawierzchnie z wykorzystaniem
AC WMS.

2.5.

Problem spękań niskotemperaturowych

W lutym 2012 roku w wielu regionach Polski temperatura powietrza zmniejszyła się
do -6°C, -10°C w ciągu dnia oraz do -14°C, -20°C w ciągu nocy. Ujemne temperatury
utrzymywały się przez okres około dwóch tygodni [Judycki i inni 2015]. W wyniku
oddziaływania tak niskich temperatur w podbudowach wykonanych z AC WMS, które na
okres zimy nie zostały przykryte kolejnymi warstwami, powstały spękania poprzeczne.
Problem z wystąpieniem dużej liczby spękań zaskoczył inżynierów drogowych i stał się
tematem gorącej dyskusji w środkach masowego przekazu. Dotychczas nie obserwowano tak
licznych spękań nawierzchni powstałych podczas jednego sezonu zimowego, które pojawiły
się na jeszcze na nie w pełni wykonanych i nie eksploatowanych warstwach nawierzchni.
Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej wykonała ekspertyzy dotyczące
nawierzchni dróg:
v autostrada A1 odcinek Czerniewice – Kowal,
v autostrada A2 odcinek Stryków – Konotopa, sekcja B,
v autostrada A4 Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód,
v droga ekspresowa S7, obwodnica miasta Kielce.
Spękania wystąpiły również na realizowanych także w tym okresie wielkopolskich odcinkach
dróg. Szczegółowy przegląd tych odcinków wykonało Laboratorium Drogowe GDDKiA
o/Poznań pod kierownictwem Bogdana Bogdańskiego. We wszystkich realizowanych
wówczas odcinkach jako lepiszcze do AC WMS użyto asfaltu drogowego 20/30. Do
analizowanych odcinków dróg należało pięć kontraktów:
v droga ekspresowa S5, odcinek Kaczkowo – Korzeńsko
v droga ekspresowa S11, tzw. zachodnia obwodnica miasta Poznania, etap IIa, węzeł
Poznań Północ – Poznań Rokietnica,
v droga ekspresowa S11, tzw. zachodnia obwodnica miasta Poznania, etap I, węzeł
Poznań Skórzewo – Poznań Zachód,
v droga ekspresowa S5, tzw. wschodnia obwodnica miasta Poznania, odcinek Gniezno
– Czachurki,
v droga ekspresowa S5, tzw. wschodnia obwodnica miasta Poznania, odcinek Czachurki
– Kleszczewo.
Analizę przyczyn powstania spękań nawierzchni autostrady A1 wykonaną przez zespół
badawczy Politechniki Gdańskiej opublikowano w [Judycki i inni 2015]. Dane dotyczące
wielkopolskich odcinków dróg autor rozprawy uzyskał dzięki uprzejmości Bogdana
Bogdańskiego.
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Rys. 2.3. a) Spękanie poprzeczne zlokalizowane poza
spoiną technologiczną (LTC) [Judycki i inni 2015]

Rys. 2.3. b) Spękanie poprzeczne zlokalizowane w
spoinie technologicznej (JLTC) [Judycki i inni 2015]

Podczas inwentaryzacji spękań na analizowanych odcinkach rozróżniano dwa rodzaje
spękań poprzecznych [Judycki i inni 2015]:
Ø typowe spękania niskotemperaturowe występujące poza spoiną technologiczną (Rys.
2.3 a), które oznaczono akronimem LTC (ang. low temperature cracks),
Ø spękania niskotemperaturowe występujące w poprzecznej spoinie technologicznej
(Rys. 2.3 b), które oznaczono akronimem JLTC (ang. joint low temperature cracks).
Spękania typu LTC mają w większości regularny przebieg z możliwymi odchyleniami
zaczynającymi się w odległości około jednego metra od krawędzi nawierzchni. Szerokość tych
spękań jest niewielka i zwykle wynosi 1 – 2 mm. Spękania poprzeczne typu JLTC mają
przebieg liniowy wyznaczony spoiną technologiczną. Szerokość tego typu szczeliny, może
dochodzić do 8 mm. Według zaleceń naprawy spękań opublikowanych w [Judycki i inni 2015]
naprawa spękania LTC nie jest skomplikowana. W tym kontekście warto przypomnieć iż
według [KTKNPiP 2014] spękania odbite są uważane za „charakterystyczną cechę
nawierzchni półsztywnych”. Także w artykule [Bańkowski i inni 2014] autorzy stwierdzają że:
Doświadczenia krajowe i światowe wskazują, że spękania termiczne nawierzchni są nieraz
nieuniknione, ale jednocześnie stosunkowo proste i skuteczne w naprawie. Dlatego
zapewnienie doskonałej odporności niskotemperaturowej warstwy wiążącej nie powinno być
priorytetem. Duża szerokość spękań typu JLTC może wynikać z błędów wykonawczych.
W analizach z obu źródeł podkreśla się znaczące niedociągnięcia w zakresie
wykonawstwa warstw asfaltowych, do których zaliczyć można:
Ø znaczące różnice zagęszczenia warstwy, mogące być skutkiem zatrzymywania
układarki lub wbudowywania wystudzonej mma,
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Ø brak pokrycia lepiszczem pionowych powierzchni spoiny technologicznej, a nawet
pozostawianie pionowych powierzchni brudnych,
Ø nieodpowiednia głębokość nacięcia warstwy po wykonaniu działki roboczej,
Ø brak spójności międzywarstwowej spowodowany zanieczyszczeniem powierzchni lub
niedostatecznym skropieniem warstwy leżącej niżej,
Ø zbyt małe grubości warstw w porównaniu z projektem.
Po zapoznaniu się z wieloma pozycjami dotyczącymi problemu spękań
niskotemperaturowych autor rozprawy zebrał najistotniejsze czynniki mogące mieć wpływ
na powstawanie tego typu spękań:
Ø pozostawienie podbudowy z AC WMS nie przykrytej przez warstwy ścieralną
i wiążącą, dzięki czemu podbudowa była poddana bezpośrednio oddziaływaniu niskiej
temperatury,
Ø mało rozpoznane zjawisko twardnienia fizycznego asfaltów, jak wcześniej opisano
asfalty o tej samej penetracji mogą znacząco się różnić pod względem podatności na
to zjawisko,
Ø niska temperatura i/lub prędkość zmniejszania się wartości temperatury,
Ø zbyt mała grubość warstw technologicznych (wg. [WT-2 2014] konstrukcyjny element
nawierzchni układany w pojedynczej operacji),
Ø stosowanie asfaltów nieodpornych na oddziaływanie niskiej temperatury, jako takie
w większości publikacji, podaje się asfalty drogowe 20/30 nie różnicując ich pod
kątem np. odporności na twardnienie fizyczne.
Na jednym z realizowanych w Wielkopolsce kontraktów wszystkie warstwy
nawierzchni jezdni drogi ekspresowej wykonane zostały przed wystąpieniem ujemnych
temperatur. W nawierzchni tej warstwa wiążąca (8 cm) i warstwa podbudowy zasadniczej
(16 cm – układana w dwóch warstwach technologicznych) zostały wykonane z AC WMS 16
20/30. W przypadku tej nawierzchni nie stwierdzono występowania spękań. Zespół
Laboratorium Drogowego GDDKiA o/Poznań prowadził także badania dotyczące oznaczania
temperatury łamliwości asfaltu ekstrahowanego ze spękanych nawierzchni. Dla odcinka na
którym wystąpiła największa ilość spękań temperatura łamliwości wg Fraassa wynosiła
T = 1°C (plus jeden stopień Celsjusza).
2.6.

Przegląd polskich wymagań dotyczących betonu asfaltowego o wysokim module
sztywności

Do chwili obecnej w Polsce pojawiło się pięć oficjalnie wydanych wymagań
dotyczących projektowania AC WMS. Obecnie stosowana jest trzecia z kolei wersja wymagań
technicznych [WT-2 2014]. W każdej kolejnych wersji wytycznych wprowadzano dość duże
zmiany w projektowaniu AC WMS. Zmianie ulegały zarówno dopuszczone do stosowania
materiały wejściowe, krzywe graniczne uziarnienia, jak i same badania, które należy wykonać
podczas projektowania mma. Szczegółowe omówienie tych zmian znajduje się w [Jaczewski
2016, Judycki i inni 2014B]. Polskie wersje wytycznych projektowania AC WMS to:
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Ø Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na
koleinowanie i zmęczenie, ZW-WMS 2002, Zeszyt IBDiM nr 63, 2002 r. [Sybilski i inni
2002],
Ø Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na
koleinowanie i zmęczenie, ZW-WMS 2007, Zeszyt IBDiM nr 70, 2007 r. [Sybilski i inni
2007A],
Ø Wymagania techniczne WT-2 2008,
Ø Wymagania techniczne WT-2 2010,
Ø Wymagania techniczne WT-2 2014.
Tab. 2.3. Parametry mma według różnych polskich wytycznych zestawione dla mieszanki AC WMS
przeznaczonej do warstwy podbudowy o uziarnieniu do 16 mm.

Lp.

Wersja
wytycznych

Oznaczenie:
Jednostka:
1. ZW-WMS 2002
2. ZW-WMS 2007
3. WT-2 2008

4.

WT-2 2010

5.

WT-2 2014

Minimalna zawartość
asfaltu całkowitego

Bmin (m/m)
[%]
zgodnie z receptą
4,8 – 6,2
min. 4,8
(dla ρa = 2,650
Mg/m3)
min. 4,8
(dla ρa = 2,650
Mg/m3)
min. 5,0
(dla ρa = 2,650
Mg/m3)

Dopuszczalny zakres
zawartości wolnych
przestrzeni w
próbkach Marshalla
zagęszczonych 2x75
uderzeń

Dopuszczalny
zakres
zawartości
wolnych
przestrzeni w
warstwie

Moduł
sztywności

Va
[%]

E4PB
[MPa]

Va
[%]
3,0 – 5,0
1,0 – 4,0
2,0 – 4,0

< 6,0
1,0 – 5,0
2,0 – 5,0

min E4PB = 14000

2,0 – 4,0

b.d.

min E4PB = 14000
lub
min E4PB = 16000

2,0 – 4,0

1,0 – 4,5

min E4PB = 11000
lub
min E4PB = 14000
oraz
max E4PB = 17000

min E4PB = 14000
min E4PB = 14000

Na uwagę według subiektywnej oceny autora rozprawy zasługują przede wszystkim zmiany
dotyczące rodzaju możliwego do zastosowania asfaltu, minimalnej zawartości asfaltu
i zawartości wolnych przestrzeni oraz wartości modułu sztywności. W pierwszych wytycznych
jako lepiszcze dopuszczono do stosowania asfalty wielorodzajowe i polimeroasfalty. W 2007
roku do stosowania dopuszczono także asfalt zwykły 20/30, który we Francji według [Judycki
i inni 2014B] jest dopuszczony do stosowania wyłącznie po odpowiedniej modyfikacji. Jednak
w opracowaniu nie określono o jaką modyfikację chodzi, ponadto należy dodać, że we Francji
stosuje się także twardsze asfalty o penetracji 10/20. W pierwszych Wymaganiach
Technicznych z 2008 roku dopuszczono do stosowania asfalty o jeszcze mniejszej penetracji,
czyli: 10/15 oraz 15/25. Jednak w roku 2010 ograniczono możliwość zastosowania asfaltów
zwykłych tylko do asfaltów 20/30 oraz wprowadzono asfalty modyfikowane o penetracji
około 30 mm/10. Według wymagań z roku 2014 do AC WMS można zastosować asfalt zwykły
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20/30 (ale tylko w I i II strefie klimatycznej), polimeroasfalty: PMB 10/40-65, PMB 25/55-60,
PMB 25/55-80 oraz nieprodukowane obecnie asfalty wielorodzajowe: MG 20/30-64/74, MG
35/50-57/69. Ponadto zalecana temperatura łamliwości asfaltu niestarzonego (tzw.
oryginalnego) według Fraassa nie powinna być wyższa niż T=-10°C dla asfaltów
modyfikowanych i wielorodzajowych oraz T=-5°C dla asfaltu drogowego 20/30.
Widoczną tendencję do zwiększania ilości asfaltu i zmniejszania zawartości wolnych
przestrzeni w mieszankach AC WMS należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia trwałości
zmęczeniowej. Jednak zawartość asfaltu ciągle pozostaje znacznie mniejsza niż w
mieszankach typu EME2 powszechnie stosowanych we Francji.
W celu ograniczenia możliwości wystąpienia spękań warstw AC WMS w ostatniej
wersji wymagań technicznych [WT-2 2014] wprowadzono następujące wymagania:
v ograniczono możliwość stosowania asfaltów drogowych 20/30 do I i II strefy
klimatycznej,
v wprowadzono wymaganie dotyczące maksymalnej temperatury łamliwości wg
Fraassa asfaltów niestarzonych (tzw. oryginalnych, dla asfaltów modyfikowanych i
wielorodzajowych nie wyższa niż T=-10°C, dla asfaltów 20/30 nie wyższa niż T=-5°C),
v wprowadzono obowiązek wykonania badania TSRST,
v obowiązek niepozostawiania na okres zimowy warstwy z asfaltem 20/30
nieprzykrytej kolejną warstwą asfaltową,
v zmniejszono wymaganą minimalną wartość modułu sztywności AC WMS do
podbudowy do wartości E4PB = 11 000 MPa (dla warstwy wiążącej minimalna wartość
nadal wynosi E4PB = 14 000 MPa),
v określono maksymalną wartość modułu sztywności AC WMS równą E4PB = 17 000
MPa.
Niektóre z wprowadzonych zmian są spełnieniem postulatów Bogdana Bogdańskiego
określonych w październiku 2012 roku, który zalecał wówczas między innymi:
v określanie odporności na pękanie niskotemperaturowe asfaltów poprzez badanie
temperatury łamliwości według Fraassa lub badanie temperatury krytycznej w
aparacie BBR (zbliżone do wymagań Superpave), ostatecznie proponowano aby
temperatura łamliwości asfaltu po starzeniu metodą RTFOT wyniosła maksimum
T = -5°C,
v zmniejszenie ilości układanych warstw technologicznych z trzech do dwóch to znaczy
jeśli np. zaprojektowano nawierzchnię w której warstwa wiążąca z AC WMS ma
grubość 8 cm a warstwa podbudowy ma 16 cm to te warstwy wykonywane są jako
trzy warstwy technologiczne, można je zastąpić poprzez dwie warstwy o grubości 12
cm każda, wtedy będą układane w dwóch warstwach technologicznych,
v ograniczenie ilości spoin technologicznych poprzez określenie minimalnej działki
roboczej równej 500 m,
v udoskonalenie wykonawstwa spoin technologicznych np. przez zastosowanie na całej
wysokości spoiny taśmy bitumicznej, wykonywanie chropowatych ścian spoiny, itp.,
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v zastosowanie dylatacji w warstwie ścieralnej o szerokości około 10 mm wypełnionej
zalewą asfaltową nad poprzecznymi spoinami technologicznymi.
Wykonywaniu spoin technologicznych oraz naprawie spękanych nawierzchni poświęcono
część publikacji [Judycki i inni 2015].
Określenie maksymalnej wartości modułu sztywności mieszanki AC WMS w ostatniej
wersji wymagań technicznych [WT-2 2014] można traktować jako nowość, bowiem
wcześniej nie było takiego ograniczenia. Takie ograniczenie zdaje się bazować na założeniu,
że im większy moduł sztywności tym większa podatność na spękania niskotemperaturowe.
Autor rozprawy nie znalazł jednak żadnych prac naukowych jednoznacznie potwierdzających
tą zależność, jednak jak wskazują doświadczenia z eksploatacji wykonanych już odcinków
nawierzchni to właśnie mieszanki o wysokim module sztywności są najbardziej podatne na
ten rodzaj spękania. Jednak nie wydaje się aby to właśnie moduł sztywności był
najwłaściwszym parametrem do określania odporności na spękania niskotemperaturowe.
Jednocześnie znacząco zmniejszono minimalną wartość modułu sztywności z E4PB = 14 000
MPa do E4PB = 11 000 MPa. Tak małą wartością modułu sztywności według doświadczeń
autora rozprawy mogą się charakteryzować nawet zwykłe betony asfaltowe. Może to
powodować znaczące zmniejszenie trwałości zmęczeniowej mieszanki. Równocześnie
określono także, że jeśli warstwa podbudowy i wiążąca wykonana jest z jednej mieszanki AC
WMS, co jest obecnie typową praktyką, to do warstwy podbudowy obowiązują takie
wymagania jak do warstwy wiążącej, czyli wówczas dla obu warstw minimalna wartość
modułu sztywności wynosi E4PB = 14 000 MPa. Można więc domniemać, że większość
zastosowanych mieszanek AC WMS będzie się cechowała minimalnym modułem sztywności
o wartości E4PB = 14 000 MPa.
Ostatnia wersja wymagań technicznych określa także, że AC WMS należy stosować
w dwóch warstwach: podbudowy i wiążącej lub tylko w warstwie wiążącej. Zastosowanie
mieszanki AC WMS tylko w warstwie wiążącej stoi w sprzeczności z praktyką stosowania tych
mieszanek we Francji [Corte 2001], gdzie nie stosuje się ich w warstwie wiążącej z racji
niższych temperatur występujących w tej warstwie w porównaniu do podbudowy
i związanym
z
tym
większym
prawdopodobieństwem
wystąpienia
spękań
niskotemperaturowych. Porównując ze sobą pierwsze [Sybilski i inni 2002] i ostatnie [WT-2
2014] opracowanie określające wymagania dla tego typu mieszanek można zauważyć,
że w pierwszym opracowaniu minimalny moduł takiej mieszanki do warstwy wiążącej
wynosił E4PB = 12 000 MPa, a do warstwy podbudowy E4PB = 14 000 MPa. Natomiast
w drugim opracowaniu minimalny moduł do warstwy wiążącej wynosi E4PB = 14 000 MPa,
a do warstwy podbudowy E4PB = 11 000 MPa, czyli nastąpiła niejako zamiana tych wartości.
Według autora rozprawy warstwa o większym module sztywności powinna być zastosowana
do warstwy podbudowy, bowiem to w tej warstwie, przy poprawnie wykonanym połączeniu
międzywarstwowym, występują największe wartości naprężeń rozciągających. Takie
stanowisko jest zgodne z wymaganiami określonymi w opracowaniu z 2002 roku
[Sybilski i inni 2002].
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2.7.

Zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności w nawierzchniach

W 1997 roku we Francji opublikowano rezultaty oceny stanu technicznego
nawierzchni wykonanych w technologii AC WMS. W raporcie francuskiej organizacji SETRA
(franc. Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes) dokonano oceny 47 odcinków
nawierzchni w wieku od 2 do 14 lat. Stwierdzono, że [Corte 2001]:
v w nawierzchniach eksploatowanych od 2 do 6 lat, uszkodzenia nawierzchni nie
wystąpiły lub były nieznaczące,
v w nawierzchniach eksploatowanych od 6 do 10 lat, procent odcinków na których
wystąpiły spękania wzrósł, ale stopień spękań oceniono jako mały lub średni,
v w najstarszych nawierzchniach, spękania zaliczono do średnich, spękania nie
wymagały napraw.
Na wszystkich analizowanych odcinkach odnotowano tylko dwa przypadki pęknięć
poprzecznych, co jednoznacznie wskazuje, że spękania niskotemperaturowe nawierzchni
w warunkach klimatycznych panujących we Francji nie są problemem.
Tab. 2.4. Porównanie podatnych konstrukcji nawierzchni z tradycyjnymi warstwami asfaltowymi z konstrukcją
wykorzystującą technologię AC WMS [Corte 2001]

Nawierzchnia podatna
natężenie ruchu: 600 HV/dzień, 4% wzrost natężenia na rok, okres eksploatacji: 15 lat
moduł podłoża: 120 MPa
Tradycyjne rozwiązanie
Rozwiązanie z wykorzystaniem AC WMS
z warstwami z betonu asfaltowego
Warstwa ścieralna:
Warstwa ścieralna:
2,5 cm BBTM
2,5 cm BBTM
Warstwa wiążąca:
Podbudowa zasadnicza:
6 cm BBL
12 cm EME2
Podbudowa zasadnicza:
Podbudowa
pomocnicza:
13 cm GB3
20 cm
Podbudowa pomocnicza: 20 cm
kruszywa

kruszywa
niezwiązanego

niezwiązanego

Różnica w grubości warstw asfaltowych:
Różnica w ilości asfaltu:
Różnica w ilości kruszywa:

-7 cm (33%)
-24%
-33%

Objaśnienia:
BBTM: béton bitumineux trѐs mince (bardzo cienki beton asfaltowy)
BBL: béton bitumineux de liaison (beton asfaltowy do warstwy wiążącej)
GB3: grave-bitume class 3 (beton asfaltowy do warstwy podbudowy)
EME2: enrobé à module élevé class 2 (AC WMS do warstwy podbudowy)

W publikacji [Corte 2001] zaprezentowano dwa przykłady porównania dwóch
konstrukcji nawierzchni, jednej z tradycyjnymi warstwami asfaltowymi i drugiej z warstwą
lub warstwami wykonanymi z mieszanki AC WMS. Konstrukcje tych nawierzchni
zaprojektowano według francuskich metod projektowania. W tabeli 2.4 porównano dwie
konstrukcje podatne, nawierzchnię z podbudową z betonu asfaltowego przyjętą według
francuskiego katalogu z 1997 roku i nawierzchnię z podbudową o grubości 12 cm z mieszanki

56

Rozdział 2

AC WMS. Nawierzchnia z warstwą o wysokim module sztywności zapewnia redukcję grubości
warstw asfaltowych o 7 cm, czyli o 33%. Mimo, że mieszanka AC WMS charakteryzuje się
znacznie większą zawartością asfaltu, to z powodu mniejszej grubości warstwy, ilość
potrzebnego asfaltu w przypadku nawierzchni z AC WMS zmniejszy się o 24%.
Tab. 2.5. Porównanie konstrukcji nawierzchni z warstw asfaltowych (ang. full-depth asphalt pavement)
z tradycyjnymi warstwami asfaltowymi z konstrukcją wykorzystującą technologie AC WMS [Corte 2001]

Nawierzchnia wykonana z warstw asfaltowych
liczba osi obliczeniowych: 20 000 000 ESALs (130 kN)
moduł podłoża: 120 MPa
Tradycyjne rozwiązanie

z warstwami z betonu asfaltowego
Warstwa ścieralna:
2,5 cm BBTM
Warstwa wiążąca:
6 cm BBL
Podbudowa zasadnicza:
14 cm GB2
Podbudowa pomocnicza: 14 cm GB2

Rozwiązanie z wykorzystaniem AC WMS
Warstwa ścieralna:
Warstwa wiążąca:
Podbudowa zasadnicza:
Podbudowa pomocnicza:

2,5 cm BBTM
6 cm BBME
9 cm EME2
10 cm EME2
-9 cm (25%)
-4,5%
-24%

Różnica w grubości warstw asfaltowych:
Różnica w ilości asfaltu:
Różnica w ilości kruszywa:

Objaśnienia:
BBTM: béton bitumineux trѐs mince (bardzo cienki beton asfaltowy)
BBL: béton bitumineux de liaison (beton asfaltowy do warstwy wiążącej)
GB2: grave-bitume class 2 (beton asfaltowy do warstwy podbudowy)
BBME: béton bitumineux à module élevé (AC WMS do warstwy wiążącej)
EME2: enrobé à module élevé class 2 (AC WMS do warstwy podbudowy)

W tabeli 2.5 porównano dwie konstrukcje nawierzchni, w których wszystkie warstwy są
warstwami asfaltowymi (ang. full-depth asphalt pavement). Nawierzchnia z podbudową z
betonu asfaltowego jest typową nawierzchnią przyjętą według francuskiego katalogu z 1997
roku. Alternatywne rozwiązanie, czyli nawierzchnia z podbudową z mieszanki AC WMS
zapewnia redukcję grubości warstw asfaltowych o 9 cm, czyli o 25%. Ilość potrzebnego
asfaltu zmniejsza się o 4,5%.
Zakładając, iż zaproponowane rozwiązania zapewniają faktycznie taką samą trwałość
nawierzchni, oraz że ceny asfaltu użytego do tradycyjnego betonu asfaltowego i do
mieszanki AC WMS są zbliżone to otwiera to możliwość zaprojektowania nawierzchni
o większej trwałości, która będzie kosztowała tyle samo co tradycyjne rozwiązania, a nawet
będzie trochę tańsza. Można więc stwierdzić, że istnieje uzasadniona możliwość 30% redukcji
grubości warstwy podbudowy przy zastosowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej typu EME2
w porównaniu do klasycznej mieszanki [Judycki i inni 2014B], co potwierdzają szwajcarskie
rezultaty badań przeprowadzonych w tzw. pełnej skali [Judycki i inni 2014B]. Należy jednak
zaznaczyć, iż na podstawie tych samych badań stwierdzono, że nie ma możliwości redukcji
warstwy podbudowy przy zastosowaniu mieszanki typu EME1 [Judycki i inni 2014B].
Mieszanki AC WMS zaprojektowane według polskich wytycznych, według francuskich
specjalistów, nie można zakwalifikować ani do mieszanek typu EME1 ani do mieszanek typu
EME2, według tych specjalistów jest to „coś pomiędzy”. Główną, ale nie jedyną cechą, która
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jest powodem takiego stanu rzeczy, jest zbyt mała zawartość asfaltu w mieszance AC WMS
projektowanej według polskich wytycznych. W literaturze można znaleźć przykłady
potwierdzające, że wagowa zawartość asfaltu w EME2 powinna wynosić około 5,6%
[Radziszewski i inni 2010] lub 5,8% [Corte 2001]. Połączenie warstwy z mieszanki typu EME2
wraz z warstwą antyzmęczeniową [WT-2 2016] umożliwia zaprojektowanie nawierzchni
długowiecznej (ang. perpetual asphalt pavements).
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Rozdział 3:

3.1.

TEZA, CELE I ZAKRES ROZPRAWY

Motywacja i problem naukowy

Zarządcom i użytkownikom dróg powinno zależeć na jak najtańszej eksploatacji
użytkowanych dróg, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych cech eksploatacyjnych. Żeby
zmniejszać koszty eksploatacji należy budować drogi o jak największej trwałości
uwzględniając jednocześnie możliwości finansowe zarządcy drogi jako inwestora. Powinno
się także oceniać ilość środków finansowych (koszt) wydanych, aby określona ilość
użytkowników mogła użytkować dany odcinek drogi, w tym także wydatków poniesionych
podczas budowy. Można tego dokonywać na przykład dla jednego kilometra na rok. Chcąc
dobrze ocenić tą ilość środków finansowych należy wykonać, opisane wcześniej, analizy cyklu
życia nawierzchni (LCCA). Należy jednak podkreślić, że aby analizy LCCA były wiarygodne
potrzeba wykonać szereg działań. Należy prowadzić dalsze badania naukowe wyjaśniające
wpływ poszczególnych czynników na trwałość nawierzchni wykorzystując przy tym również
dane z takich systemów jak systemy utrzymania nawierzchni (PMS), które według autora
rozprawy byłyby najbardziej wiarygodnym źródłem danych jak i najbardziej wiarygodną
weryfikacją przeprowadzonych analiza LCCA.
Na trwałość nawierzchni ma wpływ wiele czynników i według autora rozprawy wpływ
tych czynników nie jest jeszcze właściwie zbadany, czyli w taki sposób aby uznać analizy LCCA
za wiarygodne. Głównymi czynnikami jakie obecnie uwzględnia się przy określaniu trwałości
są degradacja nawierzchni poprzez jej wielokrotne obciążanie i starzenie się warstw
asfaltowych konstrukcji nawierzchni (głównie warstw asfaltowych narażonych bezpośrednio
na ekspozycję słońca i wysokich temperatur). Jeśli zakłada się wykorzystanie w nawierzchni
miękkich asfaltów, jak ma to miejsce w krajach o zimnym klimacie (np. kraje skandynawskie,
Kanada i część Stanów Zjednoczonych), to przy analizie trwałości nawierzchni należy
rozpatrywać również możliwe wówczas powstawanie odkształceń lepkoplastycznych
(kolein). Natomiast jeżeli w nawierzchni zastosuje się asfalty twarde, jak np. we Francji, to
przy projektowaniu należy uwzględnić możliwość powstania spękań niskotemperaturowych.
Według autora rozprawy najbardziej użyteczną właściwością mieszanki mineralnoasfaltowej, którą można wykorzystać do wnioskowania o tych wszystkich wymienionych
typowych uszkodzeniach nawierzchni, jest zespolony moduł sztywności E*.
W najbardziej rozpowszechnionej na świecie mechanistyczno-empirycznej metodzie
projektowania nawierzchni drogowej (ang. Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide –
MEPDG) do określania odporności nawierzchni na powstawanie typowych uszkodzeń
nawierzchni używa się modułu sztywności |E*|, co zostanie omówione w rozdziale
czwartym. Integralną częścią projektowania nawierzchni z wykorzystaniem tej metody jest
model analityczno-empiryczny do określania modułu sztywności |E*|, którego wyniki
obliczeń odpowiadają wartościom uzyskanym laboratoryjną metodą osiowego ściskania
dynamicznego (DM). Metoda ta jest najpopularniejszą metodą oznaczania modułu
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sztywności |E*| w krajach, w których projektuje się nawierzchnie z wykorzystaniem MEPDG,
czyli np. w Stanach Zjednoczonych. W Polsce podejmowano już wcześniej próby wdrażania
modeli analityczno-empirycznych, czego przykładem może być zestawienie takich modeli
wykonane w Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych
[KWRNPP 2001], co potwierdza potrzebę stosowania tych modeli.
W ramach niniejszej pracy autor podjął się opracowania modeli analitycznoempirycznych służących do obliczania modułu sztywności |E*| i kąta przesunięcia fazowego
Φ, których wyniki odpowiadają wartościom uzyskanym laboratoryjną metodą belki zginanej
(4PBB). Metoda ta jest powszechnie stosowana w Polsce i jest najpowszechniejszą metodą
stosowaną w Europie. Według wiedzy autora rozprawy dotychczas takich modeli
analityczno-empirycznych nie opracowano. Wcześniej podejmowano próby opracowania
takich modeli dla mieszanek porowatych [Giuliana 2012]. Natomiast w niniejszej rozprawie
podjęto próbę opracowania modeli analityczno-empirycznych dla betonu asfaltowego o
wysokim module sztywności (ACWMS), mieszanki często stosowanej w Polsce w
nawierzchniach dróg o największym obciążeniu ruchem.
Omawiane modele analityczno-empiryczne o ile zostaną rozpowszechnione, według
autora rozprawy, mogą znaleźć szerokie zastosowanie zarówno w projektowaniu
nawierzchni jak i samych mieszanek mineralno-asfaltowych. Mogą być przydatne przy
komputerowym modelowaniu nawierzchni jezdni. Można je także na przykład zastosować do
oceny właściwości asfaltu.

3.2.

Teza pracy

Użyty w tytule niniejszej rozprawy doktorskiej termin „cechy reologiczne” oznacza
moduł sztywności |E*| i kąt przesunięcia fazowego Φ betonu asfaltowego o wysokim
module sztywności wyznaczane metodą belki zginanej (4PBB).
Na podstawie analizy literatury sformułowano następującą tezę pracy:
1) Istnieje możliwość opracowania modeli analityczno-empirycznych do określenia
modułu sztywności |E*| i kąta przesunięcia fazowego Φ, których wyniki będą
odpowiadały wartościom uzyskanym laboratoryjną metodą belki zginanej (4PBB).
Modele te zostaną opracowane dla betonu asfaltowego o wysokim module
sztywności (AC WMS) badanego w zróżnicowanych warunkach temperatury i
częstotliwości obciążania. W modelach będą wykorzystywane takie dane jak moduł
ścinania |G*| i kąt przesunięcia fazowego d asfaltu (czyli właściwości asfaltu
oznaczane za pomocą urządzenia DSR) oraz podstawowe dane o składzie mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC WMS).
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3.3.

Cele pracy

Podstawowym celem pracy jest:
v Opracowanie modeli analityczno-empirycznych pozwalających na określenie modułu
sztywności E4PB i kąta przesunięcia fazowego Φ mieszanek betonu asfaltowego o
wysokim module sztywności (AC WMS) na podstawie właściwości asfaltu (modułu
ścinania |G*| i kąta przesunięcia fazowego d oznaczonych metodą DSR) oraz
podstawowych danych o składzie mieszanki mineralno-asfaltowej.
Pozostałe cele pracy to:
v Zebranie i analiza istniejących modeli analityczno–empirycznych oraz określenie ich
wiarygodności.
v Zebranie i przedstawianie dowodów potwierdzających możliwość wnioskowania o
odporności na podstawowe rodzaje uszkodzeń nawierzchni drogowej na podstawie
wartości modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego.
v Określenie zmienności wartości modułu ścinania |G*| i kąta przesunięcia fazowego d
wszystkich analizowanych w rozprawie typów asfaltów (drogowe, modyfikowane,
wysokomodyfikowane) w zróżnicowanych warunkach temperatury i częstotliwości.
v Uzyskanie danych o niepewności pomiarowej dla wybranych metod badań
laboratoryjnych, wykorzystywanych do opracowania modelu analitycznoempirycznego.
v Zaprezentowanie metod wnioskowania statystycznego użytecznych w badaniach
naukowych oraz przy ocenie zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami na
przykładzie analizowanych w rozprawie wielkości.
v Określenie na podstawie analizy literatury głównych czynników wpływających na
trwałość nawierzchni drogowych (np. starzenie asfaltu) oraz wielkości je
charakteryzujących.
v Przedstawienie własnej koncepcji systemu wspomagającego proces inwestycji i
utrzymania dróg, w której położono szczególny nacisk na korelację wyników badań
laboratoryjnych uzyskiwanych na etapie budowy odcinka drogi z danymi uzyskanymi
z urządzeń pomiarowych podczas eksploatacji tego odcinka drogi.
Przyjęto, że model analityczno-empiryczny zostanie uznany za wiarygodny jeżeli
jednocześnie zostaną spełnione następujące warunki:
v Korelacja pomiędzy wartościami uzyskanymi z badań laboratoryjnych (Oznaczone
E4PB, Oznaczone φ) a wartościami otrzymanymi z modelu (Obliczone E4PB, Obliczone
φ) będzie co najmniej wysoka (wg skali Guillforda, współczynnik determinacji R2>0,7).
v Średnia arytmetyczna błędów względnych (m(rei)) modelu, wyrażonych w
procentach, będzie mniejsza niż 20%, a 95% błędów względnych (P95(re)) modelu
będzie mniejsze od 50%.
v Rozkład błędów bezwzględnych (ei) będzie rozkładem normalnym.
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3.4.

Zakres pracy

Zakres pracy obejmował przeprowadzenie badań laboratoryjnych koniecznych do
opracowania modelu analityczno-empirycznego służącego do obliczania wartości modułu
sztywności i kąta przesunięcia fazowego betonu asfaltowego o wysokim module sztywności
(AC WMS) oraz przeprowadzenia analizy literaturowej z tym związanej. Tematyka pracy
związana jest pośrednio także z projektowaniem tzw. nawierzchni długowiecznych (ang.
perpetual asphalt pavements) dlatego w pracy podjęto także tematykę związaną z trwałością
nawierzchni drogowej taką jak określenie najważniejszych czynników decydujących o czasie
trwania tego okresu oraz przedstawienie i omówienie systemów mogących między innymi
dokładnie weryfikować założone okresy trwałości nawierzchni na podstawie odgórnie
przyjętych jednoznacznych kryteriów przekroczenia stanów granicznych nośności i
przydatności do użytkowania. W pracy omówiono metody określania niepewności
pomiarowej i wnioskowania statystycznego, w zakresie niezbędnym do realizacji rozprawy.
Niniejsza rozprawa doktorska obejmuje 9 rozdziałów:
Rozdział 1 zawiera omówienie projektowania mma oraz czynników mogących mieć wpływ na
trwałość nawierzchni. W rozdziale zaprezentowano także własną koncepcję systemu
wspomagania procesu inwestycji i utrzymania dróg.
W rozdziale 2 omówiono technologię betonu asfaltowego o wysokim module sztywności
(AC WMS).
Rozdział 3 zawiera tezy cele i zakres rozprawy.
Rozdział 4 to rozdział poświęcony laboratoryjnym metodom oznaczania modułu sztywności
|E*| i kąta przesunięcia fazowego d asfaltu mma oraz laboratoryjnym metodom oznaczania
modułu ścinania |G*| i kąta przesunięcia fazowego d asfaltu. W tym rozdziale wykazano
także, że na podstawie zespolonego modułu sztywności E* można wnioskować o odporności
na podstawowe rodzaje uszkodzeń nawierzchni drogowej (odporności na pękanie
niskotemperaturowe, odporności na zmęczenie, odporności na odkształcenia trwałe).
W rozdziale 5 omówiono najważniejsze modele analityczno-empiryczne do określania
modułu sztywności |E*| i kąta przesunięcia fazowego Φ mma (DM).
W rozdziale 6 zaprezentowano zagadnienia związane z niepewnością pomiaru określaną dla
badań laboratoryjnych wykorzystywanych w rozprawie oraz wskaźniki pozwalające ocenić
jakość dopasowania modeli matematycznych do wyników badań empirycznych.
Rozdział 7 zawiera omówienie wykonanych badań laboratoryjnych i analizę ich wyników.
Rozdział 8 zawiera omówienie czynności związanych z opracowaniem modeli analitycznoempirycznych do określania modułu sztywności E4PB i kąta przesunięcia fazowego Φ mma
oraz analizę wrażliwości wykonaną dla modelu B.
Rozdział 9 przedstawia wnioski końcowe rozprawy określone na podstawie analizy literatury,
wykonanych badań laboratoryjnych i przeprowadzonych prac obliczeniowych.
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Rozdział 4:

4.1.

MODUŁ SZTYWNOŚCI I KĄT PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO MMA
ORAZ MODUŁ ŚCINANIA I KĄT PRZESUNIECIA FAZOWEGO
ASFALTU

Definicje modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego mieszanki mineralnoasfaltowej

Moduł sztywności mma jest bardzo istotną wielkością charakteryzującą właściwości
tego materiału. Różne wartości modułu sztywności pojawiają się na różnych etapach
projektowania i realizacji nawierzchni asfaltowych. Moduł sztywności określa się w procesie
projektowania nawierzchni nowych oraz wzmocnień metodami mechanistycznymi, w
projektowaniu składu mieszanek mineralno-asfaltowych i kontroli produkcji mieszanki
[Słowik i Bartkowiak 2018]. Kąt przesunięcia fazowego nie jest wielkością tak powszechnie
oznaczaną i w polskich wymaganiach nie określono jaką wartością tej wielkości powinna
charakteryzować się mieszanka bądź asfalt. Do niedawna tą wielkość można było spotkać
tylko w opracowaniach naukowych. Jednak zastosowanie kąta przesunięcia fazowego asfaltu
do oceny właściwości asfaltu wg metody Superpave znacząco upowszechniło jego
stosowanie przynajmniej w krajach, w których wykorzystuje się tę metodę.
Według europejskiej normy [PN-EN 12697-26] zespolony moduł sztywności E* to
zależność pomiędzy naprężeniem i odkształceniem dla materiału liniowo lepkosprężystego
poddanego sinusoidalnemu obciążeniu w czasie t, w którym naprężenie σ·sin(ω·t) wywołuje
odkształcenie ε·sin(ω·(t-Φ)), o kącie przesunięcia fazowego Φ, proporcjonalnym do
naprężenia. Zespolony moduł sztywności E* charakteryzowany jest poprzez dwie składowe w
dwojaki sposób. Zespolony moduł sztywności E* można przedstawić za pomocą części
rzeczywistej E1 i części urojonej E2:
E! = |E " | # cos$(%)
E& = |E " | # sin$(%)
E1 – część rzeczywista zespolonego modułu sztywności [MPa],
E2 – część urojona zespolonego modułu sztywności [MPa],
|E*| – moduł sztywności [MPa],
Φ – kąt przesunięcia fazowego [°],

(4.1)$
(4.2)$

lub jako wartość bezwzględną zespolonego modułu sztywności |E*| i kąt przesunięcia
fazowego Φ:
|E " | = '*!& + *&&

*&
% = arctan$ , *!
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określana jako moduł
Bezwzględna wartość zespolonego modułu sztywności |E*| jestt o
sztywności.. Jak podaje norma [PN
[PN-EN 12697-26]
26] w praktyce drugi sposób charakteryzowania
zespolonego
onego modułu sztywności jest częściej stosowany, czyli zespolo
polony moduł sztywności
mma E* najczęściej określa się za pomocą modułu sztywności |E*| i kąta przesunięcia
fazowego Φ. Moduł sztyw
sztywności,
ci, w odróżnieniu od modułu sprężystości
sprężystości, zależny jest od
temperatury i czasu obciążenia (częstotliwo
(częstotliwości). Obciążenie
nie podczas oznaczania zespolonego
modułu sztywności E* dla wszystkich omówionych w tej rozprawie metod oznaczania ma
charakter dynamiczny.

Rys. 4.1. Wykres
kres naprężenia i odkształcenia w funkcji czasu [Stefańczyk i Mieczkowski
ieczkowski 2009]

W przypadku materiałów lepkosprężystych krzywa obciążenia (lub naprężenia) jest
przesunięta
esunięta w fazie w stosunku do krzywej odkształcenia o pewną wartość. Jeżeli przyjmiemy
że krzywe mają kształt sinusoidy, a jej okres określimy jako 360°
360°, to wspomniane
przesuniecie w fazie jest określane kkątem
tem przesunięcia fazowego. Dla ciał idealnie
sprężystych
ystych kąt przesunięcia fazowego wynosi Φ = 0°. Dla ciał lepkosprężystych wartość kąta
przesunięcia
esunięcia fazowego powinna mieścić się w przedziale od 00° do 90°.
90 Jak podaje norma
[PN-EN 12697-26]
26] gdy asfalt lub mma poddane są oddziaływaniu bardzo niskiej temperatur
temperatury
(T ≤ -20°C),, kąt przesunięcia fazowego wynosi Φ = 0° a modułł zespolony redukuje się do
modułu Younga (modułu sprężystości).
Za autora
utora pojęcia modułu sztywności uważa się Van der Poela,
a, który
k
w publikacji [Van
der Poel 1954] z 1954 roku pierwszy raz użył tego terminu. W tym artykule określił, iż
wartość modułu
ułu sztywności zależy od:
a) procedury
cedury (metody, sposobu) oznaczania,
b) czasu obciążenia lub
ub częstotliwości obciążania,
c) temperatury.
Pozaa tymi czynnikami, moduł sztywności zależy także od właściwości badanego materiału
czyli mma. Do właściwości mma, które mają wpływ na wartość modułu sztywności można
zaliczyć:
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v właściwości asfaltu [Bari i Witczak 2006],
v zawartość asfaltu [Bari i Witczak 2006],
v zawartość wolnych przestrzeni [Bari i Witczak 2006],
v zawartość danych frakcji kruszywa [Bari i Witczak 2006],
v rodzaj kruszywa [Qadir i Gular 2012],
v kształt kruszywa [Bari i Witczak 2006],
v zagęszczenie (sposób i stopień zagęszczenia) [Dołżycki i Judycki 2006, Plewa 2012].
Należy jednak zaznaczyć, iż niektóre z wymienionych właściwości mma są wzajemnie
zależne, na przykład wpływ zawartości danych frakcji i kształtu kruszywa na zawartość
wolnych przestrzeni jest niezaprzeczalny.
4.2.

Metody oznaczania modułu sztywności mma [Słowik i Bartkowiak 2018]

W Europie moduł sztywności |E*| oznacza się obecnie głównie za pomocą metod
opisanych w PN-EN 12697-26, Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 26: Sztywność [PN-EN 12697-26]. W Stanach
Zjednoczonych oraz innych krajach, w których do projektowania nawierzchni stosuje się
Mechanistic – Empirical Pavement Design Guide (MEPDG) moduł sztywności oznacza się
według standardu American Association of State Highway and Transportation Officials:
AASHTO T 342 Determining Dynamic Modulus of Hot Mix Asphalt [AASHTO T 342]. Wybrane
metody oznaczania modułu sztywności mma:
1) metoda belki zginanej (4PB-PR lub 4PBB), oznaczenie modułu sztywności: E4PB
2) metoda zginania trapezoidalnej belki wspornikowej (2PB-TR), oznaczenie
modułu sztywności: E2PB-TR
3) metoda rozciągania pośredniego (IT-CY), oznaczenie modułu sztywności: EIT
4) metoda osiowego ściskania dynamicznego (ang. dynamic modulus, DM), oznaczenie
modułu sztywności: EDM
Badania metodami: belki zginanej, zginania trapezoidalnej belki wspornikowej oraz
rozciągania pośredniego wykonuje się zgodnie z [PN-EN 12697-26], natomiast metodą
osiowego ściskania dynamicznego według [AASHTO T 342]. We wszystkich metodach
badaniom poddaje się próbki mma o odpowiednich wymiarach w trybie kontrolowanego
naprężenia lub w trybie kontrolowanego odkształcenia. Podczas badania rejestruje się siłę i
przemieszczenie, co pozwala obliczyć wartości naprężenia, odkształcenia i kąta przesunięcia
fazowego (z wyjątkiem metody IT-CY) pomiędzy naprężeniem i odkształceniem.
4.2.1. Metoda belki zginanej 4PBB [Słowik i Bartkowiak 2018]
Do oznaczania modułu sztywności belki zginanej stosuje się prostopadłościenne
próbki, które najczęściej wycina się z płyt wykonanych z mieszanki mineralno-asfaltowej
zagęszczonej urządzeniem wałującym zgodnie z [PN-EN 12697-33]. Wymiary próbek powinny
odpowiadać wymaganiom określonym w [PN-EN 12697-26], gdzie między innymi określono,
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że szerokość (B) i wysokość (H) mają być trzy razy większe niż maksymalny wymiar ziarna D
kruszywa użytego do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej. W badaniach można
wykorzystać próbki o wymiarach 50 mm x 60 mm x 380 mm (HxBxL). Badanie jest najczęściej
przeprowadzane w trybie stałego odkształcenia sinusoidalnie zmiennego. Doświadczenia
wykazały, że aby zapobiec zmianom o charakterze zmęczeniowym odkształcenie powinno
być utrzymywane na poziomie nieprzekraczającym 50 µm/m i właśnie takie odkształcenie
jest generowane w urządzeniu do oznaczania modułu sztywności metodą belki zginanej
(4PBB). Ugięcie belki mierzone jest w połowie odległości pomiędzy podporami.
Moduł sztywności E4PB (wg oznaczenia w normie [PN-EN 12697-26] |E*|) oblicza się
według wzoru 4.3, część rzeczywistą E1 i urojoną E2 modułu sztywności oblicza się
z wzorów [PN-EN 12697-26]:
0
*! = / # , # 678(F) + 19:; # < # >& 5
0
*& = / # # 8@A(F)$
5

(4.?)$
(4.B)$

F – siła pionowa [N],
z – przemieszczenie pionowe (ugięcie) [mm],
Φ – kąt przesunięcia fazowego [deg],
ω – częstość kątowa [rad/s],
γ – współczynnik kształtu (funkcja wymiarów i kształtu próbki) [1/mm],
µ– współczynnik masy (funkcja masy próbki oraz masy ruchomych części, które wpływają na
siłę poprzez zjawisko bezwładności) [g].

Współczynniki kształtu i masy oblicza się według wzorów [PN-EN 12697-26]:
C& #
K&
#
G9HI?
J
L
D # F&
C&
C
O
R
< = M(N = ) # , Q +
-$
2
P
M(N = K)
/=

B – szerokość próbki [mm],
H – wysokość próbki [mm],
l – odległość pomiędzy miejscami obciążenia próbki [mm],
L – odległość pomiędzy zewnętrznymi podporami [mm],
M – masa próbki [g],
m – masa ruchomych części urządzenia [g].
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Wartość A i wartość funkcji R(x) oblicza się według wzorów [PN-EN 12697-26]:

M(N) =

K=

CJT
2

12C
1
#V
W$
3N 3N & K&
K
, J & J &C
C
C

(4.U)$

(4.19)$

Schemat sposobu obciążenia próbki przedstawiono na rysunku 4.2.

Rys. 4.2. Sposób obciążenia próbki w badaniu 4PBB [PN-EN 12697-26]

4.2.2. Metoda zginania trapezoidalnej belki wspornikowej 2PB-TR

Rys. 4.3. Wymiary próbki mma (a) i widok urządzenia badawczego z zamontowanymi próbkami do oznaczenia
modułu sztywności metodą 2PB-TR [I7].

Metoda zginania trapezoidalnej belki wspornikowej jest powszechnie stosowana we
Francji, czyli w kraju, w którym opracowano beton asfaltowy o wysokim module sztywności.
Oznaczenie modułu sztywności tą metodą jest zapisane we francuskich wytycznych
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projektowania mma, jak np. [Delorme i inni 2007] oraz we francuskich kryteriach
zmęczeniowych [Perret i inni 2004].
Moduł sztywności E2PB-TR (wg oznaczenia w normie [PN-EN 12697-26] |E*|) oblicza się
podobnie jak w metodzie belki zginanej ze wzorów 4.5 i 4.6, jednak współczynniki kształtu i
masy są inne [PN-EN 12697-26]. Znacząco różne są też wartości siły obciążającej i
przemieszczeń, co powoduje iż wartości modułu sztywności otrzymane za pomocą tych
dwóch metod są inne. W metodzie 2PB-TR próbka mocowana jest do urządzenia za pomocą
kleju. Zaznacza się [PN-EN 12697-26], ze należy dołożyć wszelkich starań aby to spojenie nie
miało wpływu na uzyskiwane wyniki.
4.2.3. Metoda rozciągania pośredniego IT-CY [Słowik i Bartkowiak 2018]
W tej metodzie badaniom poddaje się walcowe próbki o średnicy 100 lub 150 mm i
wysokości od 30 do 75 mm [PN-EN 12697-26]. Walcowe próbki mma do badań można
zagęścić w laboratorium, najczęściej za pomocą tzw. ubijaka Marshalla według [PN-EN
12697-30] lub odwiercić z nawierzchni. W standardowej procedurze wykonania oznaczenia
próbki obciążane są według krzywej typu haversine. Przemieszczenie poziome próbek
walcowych o średnicy 100 mm powinno wynosić 5 ± 0,2 µm [Słowik i Bartkowiak 2015], a
czas przyrostu siły 124 ± 4 ms. Moduł sztywności EIT (wg oznaczenia w normie PN-EN 1269726 Sm) oblicza się według wzoru:
XY =

Sm – moduł sztywności [MPa],
F – siła pionowa [N],
υ – współczynnik Poissona [-],
z – przemieszczenie poziome [mm],
h – średnia wysokość próbki [mm].

0 # (Z + 9H2I)
5#[

(4.11)$

Wartość otrzymaną ze wzoru należy skorygować poprzez zastosowanie poprawki
uwzględniającej współczynnik powierzchni przyłożenia siły k [PN-EN 12697-26]. Przy
analizowaniu wyników badań prowadzonych za pomocą tej metody należy zwrócić uwagę na
wartość współczynnika Poissona υ. Jeżeli nie jest on oznaczany to norma [PN-EN 12697-26]
zaleca przyjmować jego wartość równą υ=0,35 niezależnie od temperatury, jednak nie
zawsze ta zasada jest respektowana. Wartość współczynnika Poissona ma bardzo znaczący
wpływ na otrzymywaną wartość modułu sztywności [Słowik i Bartkowiak 2016B]. W
standardowej procedurze wykonania oznaczenia nie oznacza się przesunięcia fazowego.
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4.2.4. Metoda osiowego ściskania dynamicznego DM [Słowik Bartkowiak 2018]
Metoda ta nie jest powszechnie stosowana w Europie. Amerykańska norma [AASHTO
T 342] określa, że należy ją stosować do badania próbek przygotowanych w laboratorium lub
odwierconych z nawierzchni, których maksymalna średnica ziarna jest równa lub mniejsza
niż 37,5 mm. Próbka do badania powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami normy
[AASHTO T 312] poprzez zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej w prasie żyratorowej.
Po wykonaniu mieszanki mineralno-asfaltowej w laboratorium należy ją kondycjonować
przez 4 godziny w suszarce laboratoryjnej według normy [AASHTO R 30], mieszanki pobrane
„in situ” nie wymagają kondycjonowania. Walcowa próbka po zagęszczeniu powinna mieć
średnicę 150 mm i wysokość około 170 mm. Następnie za pomocą wiertnicy z zagęszczonej
próbki należy odwiercić próbkę docelową o średnicy 101,6 mm (od 100 do 104 mm), po
czym przyciąć próbkę do wysokości około 150 mm (od 147,5 do 152,5 mm) jak na Rys. 2. W
procesie przygotowywania próbki bardzo istotne jest, aby wykonana próbka
charakteryzowała się zakładaną zawartością wolnych przestrzeni.

Rys. 4.4. Próbka po odwierceniu [Dougan i inni 2003]

Podczas badania próbkę obciąża się osiowo, poprzez przyłożenie siły ściskającej
sinusoidalnie zmiennej. Sposób obciążenia próbki oraz szczegóły zamontowania czujników
przemieszczeń LVDT pokazano na rys. 4.5 i 4.6. Badanie przeprowadzane jest w trybie
kontrolowanego odkształcenia. Według [Dougan i inni 2003] osiowe odkształcenie powinno
wynosić od 50 do 150 µm/m. System pomiarowy powinien być w pełni sterowany
komputerowo włączając w to obliczanie naprężeń i odkształceń, gdyż otrzymane wartości
mogą być zależne od liczby odczytów na cykl [Dougan i inni 2003], dlatego rekomenduje się
50 punktów (odczytów) na cykl [AASHTO T 342].
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Rys. 4.5.. Spo
Sposób obciążenia próbki w badaniu DM [Dougan i inni 2003]

Rys. 4.6. Sposób
sób montażu czujników LVDT w badaniu DM [[Dougan i inni
inn 2003]

Moduł sztywności EDM (wg oznaczenia w normie [AASHTO
HTO T 342] |E*|) oblicza się na
podstawie
stawie 5 ostatnich cykli (wykonuje się od 15 do 200 cykli w zależności od zastosowanej
częstotliwości) [Dougan i inni 2003] według wzorów:

|E*| – moduł sztywności mma [MPa],

\]
^]

(4.12)$

\] =

_Y
K

(4.13)$

^] =

`Y
T

(4.14)$

|E " | =

s0 – amplituda naprężenia [MPa],
e0 – amplituda
ituda odkształcenia [mm/mm].

s0 – amplituda naprężenia [[kPa],
Pm – amplituda siły pionowej [kN],
A – powierzchnia
hnia przekroju próbki [m2], zazwyczaj A=0,008107 m2.

e0 – amplituda
ituda odkształcenia [mm/mm].
δm – amplituda przemieszczenia [mm],
l – baza czujnika przemieszczenia [mm], l=d, zazwyczaj d =101,6 mm.
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Metoda osiowego ściskania dynamicznego jest najpowszechniej używaną metodą do
oznaczania modułu sztywności w Stanach Zjednoczonych i krajach korzystających z norm
AASHTO (np. Kanada). Za pomocą tej metody oznacza się moduł sztywności w procedurze
projektowania nawierzchni według MEPDG [2008], co powoduje, że w sprzęt do
wykonywania tego oznaczenia powinno być wyposażone każde większe laboratorium
badawcze w tych krajach. Tak duże zapotrzebowanie na urządzenia laboratoryjne
spowodowało, że oznaczanie modułu sztywności metodą osiowego ściskania dynamicznego
można wykonać za pomocą wielu różnych urządzeń lub z wykorzystaniem odpowiednich
przystawek. Jednym z tych urządzeń jest Simple Performance Tester (SPT) [Witczak 2002].
Opracowano także procedurę, która do oznaczania modułu sztywności metodą osiowego
ściskania dynamicznego wykorzystuje sprzęt używany do oznaczania modułu sztywności
metodą rozciągania pośredniego [Kim 2002, Momen 2004, Martinez i Angelone 2012].
Pomimo iż norma amerykańska [AASHTO T 342] zamiennie dopuszcza obciążanie siłą
pionową o przebiegu haversine, to we wszystkich znanych autorowi rozprawy
opracowaniach zastosowano obciążenie sinusoidalnie zmienne.

4.3.

Wpływ sposobu zagęszczenia próbek na moduł sztywności mma

Sposób oraz stopień zagęszczenia ma niewątpliwie wpływ na cechy mma w tym na
moduł sztywności [Plewa 2012]. Można się także spotkać z poglądami, że mieszanka
wykonana według tej samej receptury, ale zagęszczona różnymi metodami nie jest już tą
samą mieszanką. Mimo to wpływ sposobu oraz jakości zagęszczenia jest niejednokrotnie
pomijany w analizach, często nie podaje się nawet w jaki sposób zagęszczono próbki.
Obecnie mma w laboratoriach najczęściej zagęszcza się jedną z czterech metod:
v poprzez ubijanie tzw. ubijakiem Marshalla, zgodnie z [PN-EN 12697-30] (rys. 4.7 a),
v urządzeniem wałującym z gładkim walcem stalowym, zgodnie z [PN-EN 12697-33,
punkt 5.2] (rys. 4.7 b),
v urządzeniem wałującym z kołem z oponą pneumatyczną, zgodnie z [PN-EN 12697-33,
punkt 5.1] (rys. 4.7 c),
v w prasie żyratorowej [PN-EN 12697-31] (rys. 4.7 d).
Istnieją inne znormalizowane metody zagęszczania [PN-EN 12697-32], jednak autor pracy nie
spotkał się z ich zastosowaniem w laboratorium.
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a)

b)

c)

d)

Rys. 4.7. Urządzenia do laboratoryjnego zagęszczania mma [I7]

W Polsce problem wpływu sposobu zagęszczenia próbek na uzyskiwane wyniki jest
często pomijany i nie analizowany. W krajach stosujących do projektowania mma metodę
Superpave zagęszczanie próbek laboratoryjnych odbywa się z wykorzystaniem prasy
żyratorowej, co znacząco ogranicza problem różnic w sposobie zagęszczenia. Nie należy do
mma zagęszczonych w różny sposób stosować tych samych kryteriów, gdyż może to
prowadzić do dyskwalifikacji dobrze wykonanych mma [Dołżcyki i Judycki 2006]. Problem ten
może być szczególnie istotny, gdy kryteria oceny jakości ustalone były w laboratorium na
próbkach zagęszczanych tzw. ubijakiem Marshalla, a stosowane są w praktyce do oceny
próbek odwierconych z wykonanych na budowie warstw asfaltowych. W publikacji [Dołżcyki
i Judycki 2006] porównano próbki zagęszczone nieco już archaiczną metodą jaką jest ubijak
Marshalla z próbkami odwierconymi z płyty zagęszczonej walcem stalowym. Stwierdzono, że
w przypadku zagęszczenia mma przy użyciu walca stalowego średni kąt pochylenia ziaren
wydłużonych jest prawie dwukrotnie mniejszy niż w przypadku zagęszczania metodą
Marshalla [Dołżcyki i Judycki 2006], co jak udowodniono ma wpływ na cechy mechaniczne
mma. Jak dodano, zagadnienie to wymaga dalszych badań.
Według autora rozprawy należy poszukiwać metod zagęszczania najlepiej
odwzorowujących zagęszczanie mma w ułożonych warstwach asfaltowych. Można
domniemywać, że zagęszczanie próbek z wykorzystaniem urządzeń wałujących zgodnie z
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[PN-EN 12697-33] jest dużo bardziej zbliżone do sposobu zagęszczenia mma in situ, jednak
autor pracy nie spotkał się z badaniami to potwierdzającymi. Według [Stefańczyk
i Mieczkowski 2009] zagęszczanie próbek w prasie żyratorowej jest zbliżone do warunków
rzeczywistych, jednak nie przedstawiono badań to potwierdzających.
4.4.

Wpływ rodzaju i kształtu ziaren kruszywa na moduł sztywności mma

Jak podano na początku niniejszego rozdziału, na moduł sztywności mma ma także
wpływ rodzaj i kształt kruszywa. Te dwa czynniki nie są uwzględniane w modelach
analityczno-empirycznych, choć sami autorzy przyznają, że należałoby je uwzględnić [Bari
i Witczak 2006]. W artykule [Qadir i Gular 2012] porównano mma różniące się rodzajem
kruszywa, zastosowano kruszywo wapienne i bazaltowe. Jednoznacznie stwierdzono, że
mma wykonane z udziałem kruszywa wapiennego cechują się większymi wartościami
modułu sztywności.
Doświadczenia pracowników laboratoriów drogowych i nieliczne wzmianki w
publikacjach [Bari i Witczak 2006] wskazują na wpływ kształtu ziaren kruszywa (co można
sprowadzić do oznaczania zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej według
[PN-EN 933-5]) zastosowanych do mma na wartość modułu sztywności. Doświadczenia
wskazują, iż zastosowanie bardziej okrągłych ziaren kruszyw naturalnych spowoduje
zmniejszenie się wartości modułu sztywności.
Wpływ opisywanych czynników na wartość modułu sztywności można uznać za
potwierdzony, pomimo że w dostępnych autorowi rozprawy artykułach dowodzących tego
wpływu nie wzmiankowano o potwierdzeniu tych tez poprzez wykonanie testów
statystycznych, czy choćby najprostszej analizy niepewności pomiaru wykonanych badań,
które zdaniem autora rozprawy mogłyby dowieść ostatecznie prawdziwości stawianych tez.
Pomimo to, wpływu tych czynników nie uwzględnia się w modelach analityczno–
empirycznych, choć z przytoczonych danych wynika, iż wpływ rodzaju kruszywa na wartość
modułu sztywności może być znaczący. Możliwe, że podstawową przyczyną takiego stanu
rzeczy może być trudność w jednoznacznej kwantyfikacji obu tych czynników, co przekłada
się na brak norm jednoznacznie kwantyfikujących np. kształt ziaren kruszywa. Co prawda są
normy dotyczące oznaczania kształtu ziarn – wskaźnika kształtu [PN-EN 933-4] i oznaczenia
kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości [PN-EN 933-3], jednak stosowana w nich
kwantyfikacja nie umożliwia efektywnego wykorzystania wymienionych wskaźników w
modelach analityczno-empirycznych. Brak odpowiednich unormowanych procedur
powoduje brak danych o tych dwóch czynnikach w procesie badania mma.
Istotniejszym czynnikiem koniecznym do skwantyfikowania według autora rozprawy
jest rodzaj zastosowanego kruszywa. Wydaje się być prawdopodobnym, iż zwiększenie
wartości modułu sztywności może dobrze korelować z adhezją asfaltu do kruszyw, a ta jak
wiadomo jest uwarunkowana zawartością krzemionki (SiO2) w kruszywie, czyli kwasowością
i zasadowością kruszyw. Dlatego można rozważać wprowadzenie dodatkowej zmiennej w
modelach analityczno-empirycznych charakteryzującej zawartość krzemionki w kruszywie
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używanym do wykonania mma. Omawiany parametr powinien charakteryzować zawartość
krzemionki w kruszywie i uwzględniać powierzchnię właściwą danej frakcji kruszywa.
Zawartość krzemionki może być oznaczana laboratoryjnie lub, co wiązałoby się z mniejszą
dokładnością, odczytywana jako typowa dla danego rodzaju kruszywa, np. z rysunku 4.9.
Jednak w żadnym ze znanych autorowi rozprawy modeli analityczno-empirycznych nie
zastosowano takiej zmiennej.

Rys. 4.8. Zawartość krzemionki w kruszywie [Błażejowski i Styk 2011A]

Można również brać pod uwagę wprowadzenie zmiennej charakteryzującej kształt
kruszywa. Stosowane obecnie powszechnie programy do obróbki zdjęć cyfrowych
umożliwiają bardziej dokładne skwantyfikowanie kształtu kruszywa. Jednak stosowanie
kruszyw naturalnych o zaokrąglonych ziarnach do produkcji mma jest bardzo rzadkie, co
pozwala domniemywać, iż ten czynnik byłby mniej znaczący niż uwzględnienie rodzaju
zastosowanych w mma kruszyw.

4.5.

Problemy dotyczące różnorodności metod oznaczania modułu sztywności i kąta
przesunięcia fazowego mma

Na świecie opracowano więcej metod oznaczania modułu sztywności i kąta
przesunięcia fazowego niż cztery omówione w niniejszym rozdziale. Nie omówiono tutaj
nawet wszystkich metod określonych w normie [PN-EN 12697-26]. Różnorodność metod
powoduje, że trzeba przynajmniej spróbować określić najlepszą lub najlepsze z nich. Metody
te, zdaniem autora rozprawy, powinno się porównywać uwzględniając:
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v odwzorowanie faktycznych warunków pracy mma w nawierzchni,
v ilość dostępnych danych dotyczących weryfikacji danej metody w oparciu o dane
uzyskane z eksploatacji istniejących już nawierzchni lub z badaniami
wielkoskalowymi,
v łatwość wykonania lub pozyskania z nawierzchni próbek do badań i wykonania
danego oznaczenia,
v wartości niepewności pomiarów i sprawności pomiaru,
v koszty zakupu i powszechności urządzeń laboratoryjnych stosowanych do
wykonywania badań.
W Polsce obecnie najczęściej wykonuje się badania metodą belki zginanej (4PBB) i metodą
rozciągania pośredniego (IT-CY). Na aparaturze do wykonania oznaczenia metodą belki
zginanej (4PBB) wykonuje się także badania zmęczeniowe. Metoda pośredniego rozciągania
umożliwia wykonanie badań na próbkach odwierconych z nawierzchni.
Różnorodność metod oznaczania modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego
powoduje także, zdaniem autora rozprawy, wiele komplikacji i nieporozumień. Wiele metod
powoduje, że koniecznym staje się opracowywanie metod przeliczania wartości tych
wielkości uzyskanych jedną metodą na inną, której wymaga określone kryterium
zmęczeniowe, czy też wytyczne danego kraju. Według informacji dostępnych autorowi
rozprawy, największe firmy wykonawcze mają opracowane metody przeliczania wartości
modułów sztywności. Opracowaniu takich metod poświęcone był też temat badawczy
realizowany dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad [Sybilski i inni 2010B].
Analizę wyników tego tematu badawczego prowadzono w [Arnold i Śledziewski 2015].
Opracowanie metod przeliczania wartości modułów sztywności należy uznać za wskazane,
ponieważ takie metody umożliwiłyby adaptację wszystkich rozwiązań opartych na
alternatywnych metodach oznaczania modułu sztywności. W MEPDG moduł sztywności
oznacza się metodą osiowego ściskania dynamicznego (DM). We francuskich kryteriach
zmęczeniowych [Perret i inni 2004] moduł sztywności oznacza się metodą zginania
trapezoidalnej belki wspornikowej (2PB-TR). Takie metody jednak nie powinny się ograniczać
do przeliczania wartości za pomocą protego współczynnika, ale powinny uwzględniać sposób
zagęszczania próbek i różnice w procedurach oznaczania właściwości mma, jakie istnieją w
różnych krajach.
W literaturze można przy wnikliwej analizie spotkać wiele pomyłek, które są
pośrednio spowodowane różnorodnością metod oznaczania modułu sztywności i kąta
przesunięcia fazowego. Najczęściej tego typu błędy wynikają z braku wyraźnego określenia
jaką metodą oznacza się moduł sztywności w prezentowanym wzorze, np. modelu
analityczno-empirycznym czy kryterium zmęczeniowym. W załączniku D do Katalogu
wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych [KWRNPP 2001] podano
modele analityczno-empiryczne do obliczania modułu sztywności mma, nie podając na
podstawie jakiej metody dany model został opracowany, co spowodowało wiele błędów
popełnionych w różnego typu opracowaniach. Na domiar złego wzór modelu został błędnie
przekształcony na jednostki układu SI, czego dowiedziono w opracowaniach [Furmaniak
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i Torz 2010, Brzeziński i Zbiciak 2014]. W artykule [Kostrzewa 2011], do francuskich kryteriów
zmęczeniowych podstawia się wartości modułów sztywności przyjętych dla metody belki
zginanej (4PB-PR), podczas gdy w źródłowym artykule [Perret i inni 2004] autor określa, że
kryteria zostały opracowane z wykorzystaniem metody zginania trapezoidalnej belki
wspornikowej (2PB-TR). Mimo tego błędu artykuł jest nadal wartościowy i godny uwagi jako
bardzo istotna próba połączenia teorii z praktyką. Nieokreślanie metody oznaczenia modułu
sztywności może wynikać z różnych powodów, jak na przykład nierzetelność autora
opracowania. Niektóre, nieomawiane tutaj, metody oznaczania były opracowane w czasach,
kiedy nie było norm dotyczących oznaczania modułu sztywności, a więc nie było do czego się
odnosić. Ponadto większość metod opracowano w czasach, kiedy projektowanie nawierzchni
z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania komputerowego było nowością i przy
opracowywaniu danej metody nie uwzględniano nawet, że może być ona wykorzystywana
do komputerowego modelowania nawierzchni. Wartości modułu sztywności obliczone na
podstawie programu BANDS [Sybilski i inni 2010B] według autora rozprawy „żyją niejako
swoim życiem” i nikt już chyba nie pamięta według jakiej metody zostały oznaczone, co
doprowadziło do tego iż autorzy publikacji [Brzeziński i Zbiciak 2014] starają się określić w
oparciu o jakie założenia program działa, podając iż najprawdopodobniej program szacuje
moduły sztywności według modelu Bonnaure (modele analityczno-empiryczne zostaną
omówione w rozdziale 5). W cytowanym artykule [Brzeziński i Zbiciak 2014] zestawiono
wiele modeli analityczno-empirycznych i podobnie jak w wielu innych, nie podano metod
laboratoryjnych w oparciu o które zostały opracowane.
4.6.

Zastosowanie modułu sztywności mieszanki mineralno-asfaltowej w projektowaniu
nawierzchni

Współcześnie nawierzchnie projektuje się najczęściej z wykorzystaniem metod
mechanistyczno-empirycznych jak np. MEPDG. Nawierzchnię modeluje się jako układ warstw
o określonych grubościach ułożony na podłożu gruntowym o nieograniczonej grubości. W
oparciu o model nawierzchni przeprowadza się analizę stanu naprężeń i odkształceń w
konstrukcji nawierzchni i podłożu. Rezultaty analizy stanu naprężeń i odkształceń oraz dane
materiałowe wykorzystuje się jako dane wejściowe do kryteriów zmęczeniowych.
Model nawierzchni to najczęściej model warstw sprężystych położonych na
półprzestrzeni sprężystej [KWRNPP 2001]. Poszczególne warstwy w modelu charakteryzuje
się za pomocą:
Ø modułu sprężystości,
Ø współczynnika Poissona,
Ø grubości.
Moduł sprężystości jest obliczany bądź przyjmowany na podstawie modułu sztywności [PNEN 12697-26]. Natomiast współczynniki Poissona dla poszczególnych warstw są
przyjmowane a priori na podstawie danych z literatury. Ich wartości bywają zróżnicowane
[Słowik Bartkowiak 2016B]. Niektóre źródła [Szydło 1995] podają nawet, że wpływ
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współczynników Poissona jest bardzo mały i może być pominięty w obliczeniach. Modele
nawierzchni charakteryzujące materiały warstw jako lepkosprężyste (np. poprzez kąt
przesunięcia fazowego) lub sprężysto-lepkoplastyczne stosowane są rzadko, gdyż takie
modele wymagają większej liczby parametrów materiałowych, których wiarygodne
określenie może nastręczać trudności lub być bardzo trudne [KWRNPP 2001]. Według
[Mackiewicz 2016] na uwagę zasługują trójwymiarowe modele nawierzchni oraz modele, w
których zastosowano obciążenie dynamiczne. Zdaniem autora rozprawy bardzo ważne aby
modele były poddawane wielokrotnej walidacji, bowiem jak potwierdzono w badaniach
[Ullidtz 2002] nierzadko obliczenia naprężeń i odkształceń są całkowicie niewiarygodne.
Walidacja modeli nawierzchni wymaga znacznych środków finansowych oraz współdziałania
autorów modelu z podmiotem administrującym drogę, co powoduje że niewiele modeli
podlega takiej walidacji.
Do wiarygodnego projektowania konstrukcji nawierzchni konieczna jest znajomość
parametrów mechanicznych warstw nawierzchni i podłoża (moduł sprężystości,
współczynnik Poissona lub innych takich jak kąt przesunięcia fazowego) oraz znajomość
charakterystyki zmęczeniowej materiałów zastosowanych do wykonania warstw
nawierzchni. Większość z tych danych, a najlepiej wszystkie, powinny być uzyskane z badań
laboratoryjnych. Jednak w badaniach laboratoryjnych, jak już wspomniano wcześniej,
rzeczywiste odwzorowanie wszystkich czynników mających wpływ na nawierzchnię jest
niemożliwe, jednym z najtrudniejszych do symulowania czynników jest czas. Na przykład
trudno w badaniach zmęczeniowych prowadzonych w aparacie 4PB symulować procesy
starzenia eksploatacyjnego zachodzące w czasie. Rzeczywiste odwzorowanie obciążenia
nawierzchni także wydaje się niemożliwe. Ponadto podczas rozwoju mikropęknięć w
warstwie nawierzchni dochodzi do zmiany modułu sztywności. Ustalone normowo dla badań
w laboratorium [PN-EN 12697-24] konwencjonalne kryterium zmęczenia, traktowane często
jako kryterium zniszczenia, nie jest skorelowane z kryterium zniszczenia dla nawierzchni,
czyli wystąpieniem pęknięć na określonej części powierzchni jezdni. Stąd w otrzymanych
charakterystykach zmęczeniowych materiałów stosuje się tzw. współczynniki przesunięcia
(ang. shift factor) korygujące wyniki badań laboratoryjnych, uzyskane na podstawie
porównania charakterystyki zmęczeniowej uzyskanej w laboratorium z danymi uzyskanymi
podczas eksploatacji nawierzchni wykonanej z wykorzystaniem badanych wcześniej
materiałów. O wartościach tych współczynników decydują grubości warstw asfaltowych,
właściwości mma, natężenie i struktura ruchu, warunki środowiskowe, zastosowane
kryterium zniszczenia i rodzaj badania [Mackiewicz 2016]. Opracowanie takich
współczynników powinno się odbywać z wykorzystaniem systemów wspomagających proces
inwestycji i utrzymania dróg (rozdział 1). Opracowanie omawianych współczynników jest
jednak bardzo trudne z uwagi na konieczność długotrwałej oceny stanu nawierzchni, w
której zastosowano uprzednio badaną w laboratorium mma. Dodatkowo jest to utrudnione
przez mało rozpoznane procesy zachodzące w nawierzchni takie jak proces regeneracji
między cyklami (ang. rest period) czy proces „samonaprawy” (ang. healing) w wyższych
temperaturach eksploatacji nawierzchni.
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W praktyce przy wymiarowaniu nawierzchni kryterium zmęczeniowe pozwala
wyznaczyć dopuszczalne odkształcenia dla zadanej liczby obciążeń lub odwrotnie
[Mackiewicz 2016]. Ustalono, że dla określonych niedużych wartości odkształcenia lub
naprężenia proces zmęczenia nawierzchni zachodzi w niewielkim stopniu lub w ogóle i w
badaniach mma może osiągnąć trwałość ponad 10 mln cykli, według niektórych badań ta
nieduża wartość odkształcenia mieści się w przedziale od 65 µm/m do 70 µm/m, choć dla
mma wykonanej z asfaltu modyfikowanego polimerami ten limit ma wynosić, według
niektórych opracowań, nawet 300 µm/m [Mackiewicz 2016]. W związku z tym opracowano
odpowiednie założenia i wprowadzono termin nawierzchni długowiecznej (ang. perpetual
pavement), ustalając okres eksploatacji na co najmniej 40 – 50 lat. Zmniejszenie wartości
odkształcenia można uzyskać poprzez zwiększenie grubości dobrze połączonych ze sobą
warstw asfaltowych lub, co istotne dla podejmowanego problemu, poprzez zwiększenie
modułu sztywności warstw asfaltowych. Dodatkowo kluczowym elementem długowiecznej
nawierzchni jest wyeliminowanie pękania zmęczeniowego inicjowanego w dolnej części
warstw asfaltowych [Mackiewicz 2016], co próbuje się osiągnąć poprzez zastosowanie
warstwy antyzmęczeniowej (ang. asphalt concrete for anti-fatique layer – AC AF) [WT-2
2016].
Moduł sztywności mma w warstwie nawierzchni zmienia swoją wartość w czasie.
Wspomniano już uprzednio, iż w wyniku zmian strukturalnych mma (powstawanie
mikrouszkodzeń, mikropęknięć) wartość modułu sztywności zmniejsza się w czasie. Zmiana
jego wartości jest uznawana nawet za najbardziej istotny parametr obserwowany w trakcie
badań zmęczeniowych [Mackiewicz 2016]. Jednak, jak podano w rozdziale 1, mma w
warstwie nawierzchni ulega procesowi starzenia eksploatacyjnego. Podczas procesu
starzenia eksploatacyjnego lepkość asfaltu wzrasta [Słowik i Adamczak 2007]. Jeżeli wzrasta
lepkość asfaltu w mma, to jak zostanie to zaprezentowane w rozdziale 5, wzrasta również
wartość modułu sztywności. Stąd wnioskowanie o zmianie wartości modułu sztywności mma
w warstwie nawierzchni jest bardzo trudne i mało rozpoznane. W rozdziale 1, wskazano że
kryteria zmęczeniowe zastosowane w mechanistyczno–empirycznej metodzie projektowania
nawierzchni MEPDG [2004] uwzględniają procesy starzenia warstw asfaltowych.
Uwzględniając tak przyjęte założenia można domniemywać, iż na drodze o znikomym
obciążeniu ruchem pojazdów ciężkich zmiany strukturalne, powodujące zmniejszenie się
wartości modułu sztywności, będą nieznaczące, a wartość modułu będzie się zwiększała
wskutek zachodzącego procesu starzenia asfaltu. Taką hipotezę zdają się potwierdzać
niepublikowane dotąd wyniki oznaczania modułu sprężystości warstw nawierzchni uzyskane
przez pracowników Zakładu Budownictwa Drogowego Politechniki Poznańskiej z
wykorzystaniem ugięciomierza FWD, wskazujące na przyrost modułu sprężystości warstw
asfaltowych w czasie, zakładając korelację modułu sztywności mma oznaczanego w
laboratorium z modułem sztywności warstw asfaltowych oznaczonym w wyniku
przeprowadzenia tzw. obliczeń odwrotnych na danych uzyskanych z badania ugięciomierzem
dynamicznym FWD.
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We współczesnych metodach projektowania nawierzchni uwzględnia się także
zmienność pór roku w projektowaniu nawierzchni. Przy takim podejściu ustala się średnią
temperaturę w danej porze roku i ustala się dla niej wartość modułu sztywności w oparciu o
krzywą wiodącą oznaczoną dla mma (do czego potrzebne jest także określenie częstotliwości
obciążenia). Trzeba także dokonać podziału ruchu projektowego na pory roku, w Polsce
można przyjąć dane podane w [Judycki i inni 2014A], a także uwzględnić zmienność modułu
sprężystości podłoża.
Prace dotyczące określenia wpływu typowych parametrów objętościowych mma na
właściwości nawierzchni podczas eksploatacji prowadzone są od lat w Stanach
Zjednoczonych. Wynikiem tych prac jest opracowanie tych zależności i ich zastosowanie w
oprogramowaniu komputerowym nazwanym Quality Related Specification Software (QRSS),
którego opracowanie zostało opisane w raporcie NCHRP nr 704 [Moulthrop i Witczak 2011].
Za pomocą oprogramowania można projektować nawierzchnię w oparciu o wbudowane
modele prognozujące powstawanie trzech podstawowych rodzajów uszkodzeń nawierzchni.
Program został opracowany w oparciu o dane uzyskane z MEPDG 2008. Modele
prognozujące powstanie spękań zmęczeniowych i trwałych deformacji lepkoplastycznych
działają w oparciu o wartości modułów sztywności oznaczone lub obliczone dla uprzednio
obliczonej efektywnej temperatury i częstotliwości.
4.7.

Wnioskowanie o odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na spękania
niskotemperaturowe
na
podstawie
modułu
sztywności
i kąta przesunięcia fazowego

W cytowanym w rozdziale 1 fragmencie artykułu [Judycki 2013] Judycki stawia
hipotezę, że naprężenia termiczne przy oziębianiu warstwy asfaltowej wzrastają
proporcjonalnie ze wzrostem modułu sztywności tej warstwy. Zaznacza jednak, że ta hipoteza
wymaga potwierdzenia w obserwacjach.
Na podstawie badań prowadzonych przez Pellinen w ramach jej rozprawy doktorskiej
[Pellinen 2001], a następnie kontynuowanych [Witczak i inni 2002, Qadir i Gular 2011]
można domniemywać, że na podstawie modułu sztywności i kata przesunięcia fazowego
można wnioskować o odporności mma na pękanie niskotemperaturowe. W publikacji [Qadir
i Gular 2011] badaniom poddaje się cztery różne rodzaje mma (oznaczone na rysunku 4.9
akronimami LF, LC, BF, BC), wykonane jednak na bazie jednego asfaltu o rodzaju
funkcjonalnym PG 58-22, co jak podano odpowiada penetracji 50/70. Różne jest jednak
uziarnienie oraz rodzaj kruszywa. Dla tak przygotowanych mieszanek oznaczono moduły
sztywności i kąty przesunięcia fazowego metodą osiowego ściskania dynamicznego (DM),
przy czym próbki do tego badania zgodnie z [AASHTO T 312] zagęszcza się w prasie
żyratorowej. Inne próbki zagęszczono urządzeniem wałującym LCPC wg [PN-EN 12697-33] i
wykonano badanie TSRST (ang. thermal stress restrained specimen test).
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Rys. 4.9. Korelacja pomiędzy EDM · sin(Φ) a naprężeniem przy zniszczeniu w badaniu TSRST [Qadir i Gular 2011]

zentuje rezultaty przeprowadzonych badań. Na osi x pokazano wartości
Rysunek 4.9 prezentuje
naprężenia
rężenia w próbce przy pęknięciu (ang. fracture strength) w GPa, które można traktować
jako wytrzymałość próbki na rozciąganie powodowane skurczem termicznym. Na osi y
pokazano wartości części
ci urojonej zespolonego modułu sztywności ozna
oznaczonego metodą
osiowego ściskania dynamicznego
dynamicznego, czyli EDM · sin(Φ) w MPa. Tęę zależność wykreślono dla
różnych częstotliwości obciążania
obciążania. Współczynnik determinacji pozwala
wala ocenić zależność jako
wysoką (skala Guillforda).. Autor rozprawy stawia hipotezę, iż gdyby próbki dla obu badań
były zagęszczane jedną metodą korelacja byłaby jeszcze wyższa. Zastrzeżenia może jednak
budzić fakt, iż badania wykonano tylko dla jednego typu asfaltu drogowe
gowego, podczas gdy w
literaturze
turze [Sybilski 2004] podaje się, że asfalty mo
modyfikowane
kowane charakteryzują się lepszą
odpornością
ornością na pękanie niskotemperaturowe.
Prezentowane
entowane rezultaty badań mogłyby jednak świadczyć o tym, iż mieszanki AC
WMS dzięki dużym wartościom modułu sztywności, przy założeniu odpowiednich wartości
kątaa przesunięcia fazowego, charakteryzowałyby się większą odpornością na pękanie
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niskotemperaturowe, co nie jest zgodne z obserwacjami prowadzonymi na eksploatowanych
odcinkach nawierzchni. Możliwym wytłumaczeniem tej sprzeczności może być fakt znacznie
większego przyrostu naprężeń w AC WMS w porównaniu do zwykłych betonów asfaltowych.
Tak więc do określania odporności na pękanie niskotemperaturowe istotna jest nie tylko
wytrzymałość na rozciąganie, ale także znajomość wartości naprężenia rozciągającego.
Przy pomocy aparatury wykorzystywanej do badania TSRST i dodatkowych
ekstensometrów można oznaczać współczynnik rozszerzalności liniowej αT, według metody
przedstawionej w [Bańkowski i inni 2014]. Badanie przeprowadza się na próbkach belkowych
przygotowanych do badania TSRST, jednak badanie nie jest objęte normalizacją.

Rys. 4.10. Próbka podczas oznaczania współczynnika rozszerzalności liniowej [Bańkowski i inni 2014]
Tab. 4.1. Rezultaty badań właściwości niskotemperaturowych [Bańkowski i inni 2014]

Rodzaj mma
AC WMS 16 20/30
AC WMS 16 25/55-60
AC 16W 35/50
AC 16W 50/70

Współczynnik Temperatura Naprężenie
rozszerzalności pęknięcia
niszczące
αt [1/°C]
T [°C]
[MPa]
-6
-17,0
3,7
21,5 · 10
-6
-23,3
6,0
16,6 · 10
3,4
-16,9
21,2 · 10-6
-6
3,7
-22,9
19,0 · 10

Określenie współczynnika rozszerzalności liniowej αT jest bardzo istotne dla obliczenia
naprężeń termicznych i jego wartość jest wykorzystywana w różnych metodach mających na
celu obliczenie naprężeń termicznych w warstwach asfaltowych [Judycki 2016B, Pszczoła
2006]. Współczynnik ten jest na tyle istotny, iż zdaniem autora rozprawy, celowe jest
prowadzenie szczegółowych jego badań, a nie obliczanie jego wartości na podstawie
uogólnionych założeń jak to ma miejsce w metodzie obliczania niskotemperaturowych
naprężeń termicznych [Judycki 2016B] opracowanej przez pracowników Politechniki
Gdańskiej. Warto zwrócić uwagę iż obliczony współczynnik rozszerzalności dla AC 16W 50/70
wynosi αT = 25,02·10-6 1/°C [Judycki 2016B], zaś oznaczony w badaniach [Bańkowski i inni
2014] dla tego samego typu mieszanki wynosi αT = 19,0·10-6 1/°C. Obliczanie jego wartości
bazujące np. na typowej wartości tego współczynnika określonej dla lepiszcza asfaltowego
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może nie być właściwe. Należy także zweryfikować hipotezę o korelacji współczynnika
rozszerzalności liniowej αT z modułem sztywności |E*| i kątem przesunięcia fazowego Φ
mma. Każda z tych wielkości charakteryzuje odkształcalność mma. Zdaniem autora rozprawy
wydaje się to być prawdopodobne. Niestety w publikacji [Bańkowski i inni 2014] nie podano
wartości tych wielkości dla badanych mma. Warto także, aby wartości modułu sztywności i
kąta przesunięcia fazowego oznaczać na tych samych próbkach, na których wykonuje się
oznaczenia współczynnika αT, a na pewno próbki do obu badań należy zagęszczać tą samą
metodą. Pozytywna weryfikacja hipotezy o wzajemnej korelacji tych właściwości
umożliwiłaby obliczanie naprężeń termicznych w oparciu o wartości modułu sztywności i
kąta przesunięcia fazowego, co razem z możliwością obliczenia przy użyciu tych samych
właściwości wytrzymałości na pękanie spowodowane skurczem termicznym, znacząco
poprawiłaby możliwość wnioskowania o odporności mma na spękania niskotemperaturowe.
4.8.

Wnioskowanie o odporności na zmęczenie mieszanki mineralno-asfaltowej
na podstawie modułu sztywności

Trwałość zmęczeniowa, przy właściwych połączeniach międzywarstwowych warstw
nawierzchni, zależy od naprężenia rozciągającego na spodzie warstw asfaltowych. Wartość
tego naprężenia, jak już podano uprzednio, zależy także od wartości modułu sztywności
mma wbudowanych w warstwy asfaltowe nawierzchni. Można więc stwierdzić, iż wpływ
modułu sztywności na odporność na zmęczenie jest niezaprzeczalny. Jednak intensywność
zmian strukturalnych, które objawiają się poprzez zmniejszanie się wartości modułu
sztywności w czasie pod wpływem powtarzalnych obciążeń, zależy od parametrów
objętościowych mma, takich jak zawartość asfaltu czy zawartość wolnych przestrzeni
[Mackiewicz 2016].
Model powstawania spękań zmęczeniowych opisany w raporcie NCHRP nr 704 i
zastosowany w oprogramowaniu QRSS do symulacji powstawania spękań zmęczeniowych
potrzebuje takich zmiennych jak [El-Badawy i inni 2009]:
v warunki klimatyczne (charakteryzowane przez dane otrzymane z pomiarów
prowadzonych w stacjach meteorologicznych dla danego stanu),
v projektowany okres eksploatacji nawierzchni,
v prognozowane obciążenie ruchem (liczba osi obliczeniowych ESAL),
v grubości warstw asfaltowych,
v średnia prędkość ruchu,
v moduły sztywności warstw asfaltowych (oznaczone na podstawie modelu Witczaka),
v moduł odkształcalności dolnych warstw nawierzchni i podłoża (ang. composite
foundation modulus Ecf).
W modelu opracowano dwie formuły określające trwałość zmęczeniową nawierzchni w
zależności od grubości warstw asfaltowych. Dla nawierzchni o grubości warstw asfaltowych
mniejszej niż 7,6 cm (3”) opracowano formułę zakładającą pracę warstw asfaltowych w
trybie stałego odkształcenia, natomiast dla nawierzchni o większej całkowitej grubości
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warstw asfaltowych opracowano formułę zakładającą pracę warstw asfaltowych w trybie
stałego naprężenia. Należy także zaznaczyć, iż w omawianych formułach jedną ze zmiennych
wejściowych oprócz efektywnego modułu sztywności (E*eff) jest zawartość wolnych
przestrzeni wypełnionej asfaltem w mma (VFA), która ma odwzorowywać wpływ
parametrów objętościowych mma. Za pomocą modeli można obliczyć spękania
zmęczeniowe wyrażone jako procent powierzchni jezdni pokrytej spękaniami.

4.9.

Wnioskowanie o odporności na zmęczenie mieszanki mineralno-asfaltowej
na podstawie konwencjonalnego kryterium zmęczenia

Istnieje wiele modeli służących określaniu trwałości zmęczeniowej próbek badanych
w laboratorium, za najbardziej rozpowszechniony z nich można uznać model Shella [Shell
Handbook 2015] opracowany w 1980 roku na podstawie badań mma wykonanych w trybie
kontrolowanego odkształcenia. Dane wejściowe do modelu to:
v indeks penetracji asfaltu odzyskanego z mma,
v procentowa zawartość asfaltu wyrażona objętościowo,
v moduł sztywności mma,
v odkształcenie początkowe próbki mma w badaniu.
Z nomogramu, będącego integralną częścią modelu, można wywnioskować, że trwałość
zmęczeniowa zwiększa się wraz z zmniejszaniem się odkształcenia początkowego i modułu
sztywności mma, jest to zgodne z modelem zmęczeniowym zastosowanym w AASHTO 2004
[Judycki i inni 2014A, Mackiewicz 2016]. Model trwałości zmęczeniowej opracowany przez
Radziszewskiego [1997] na podstawie energii dyssypacji zakłada natomiast zwiększenie się
trwałości zmęczeniowej wraz z zwiększeniem się wartości początkowego modułu sztywności.
Model ten również powstał na podstawie badań laboratoryjnych wykonywanych w trybie
kontrolowanego odkształcenia.
Badania zmęczeniowe można wykonywać w dwóch trybach: kontrolowanego
naprężenia lub kontrolowanego odkształcenia. Można uznać, że obecnie najpopularniejszym
badaniem trwałości zmęczeniowej mma w Polsce jest oznaczanie trwałości zmęczeniowej
zginanej belki prostopadłościennej w aparacie 4PBB w trybie kontrolowanego odkształcenia
[PN-EN 12697-24]. Do wnioskowania o odporności na zmęczenie stosuje się najczęściej
konwencjonalne kryterium zniszczenia. Konwencjonalne kryterium zniszczenia dla trybu
kontrolowanego odkształcenia [PN-EN 12697-24] ustala się jako osiągnięcie stanu, przy
którym moduł sztywności E stanowi 50% wartości początkowej. Z tak prowadzonych badań
wynika, że mma wykonane z udziałem asfaltów modyfikowanych charakteryzują się większą
trwałością zmęczeniową niż mma wykonane z udziałem asfaltów drogowych w tym także
twardych [Wasilewska i inni 2011, Poradnik asfaltowy 2016].
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Rys. 4.11. Rezultaty
ezultaty badań prowadzonych w trybie kontrolowanego odkształcenia
ształcenia [Poradnik asfaltowy 2016]

W badaniach zmęczeniowych należałoby zastosować tryb najbardziej zbliżony do
warunków rzeczywistych pracy warstwy nawierzchni. Przy zastosowaniu trybu
kontrolowanego
nego naprężenia podczas badania zmienia się wartość odkształcenia
ształcenia oraz modułu
sztywności. Natomiast przy zastosowaniu trybu kontrolowanego odkształcenia zmniejsza się
wartość naprężenia, ze względu na zmniejszającą się wartość modułu sztywności. Wartość
kątaa przesunięcia fazowego zwiększa się wraz z kolejnymi cyklami, jednak należy zaznaczyć,
iż podczas tego badania pró
próbka nie podlega starzeniu eksploatacyjnemu. Mackiewicz [2016]
podaje że w MEPDG zwrócono uwagę na rozróżnienie warunków pracy warstw asfaltowych
w nawierzchni. Wskazuje się że warunki kontrolowanego odkształcenia symulują warunki
jakie występują
tępują w cienkich warstwach (do 5 cm), natomiast warunki kontrolowanego
naprężenia są podobne do warunków jakie występują w grubych warstwach (powyżej 20
cm). W warunkach pośrednich zachowują się natomiast warstwy
wy o grubościach od 5 do 20
cm. Na tej podstawiee można stwierdzić, iż warstwy AC WMS których grubość w polskich
nawierzchniach
niach jest zazwyczaj większa od 20 cm, pracują w warunkach kontrolowanego
naprężenia.
rężenia. Można więc stwierdzić, iż badania zmęczeniowe mieszanek AC WMS powinny
być prowadzone w trybiee kkontrolowanego naprężenia.
W tabeli
abeli 4.2 zaprezentowano wyniki badań trwałości zmęczeniowej, prowadzonych w
trybie kontrolowanego odkształcenia, trzech mieszanek o zbliżonej wagowej zawartości
asfaltu.
tu. Badania zmęczeniowe w trybie kontrolowanego odksz
odkształcenia
tałcenia zgodnie z [WT-2
[WT 2014]
należy prowadzić przy amplitudzie odkształcenia równej ε = 130 μm/m i przy takiej wartości
warto
odkształceń
ń oznaczano trwałość zmęczeniową dla mieszanki AC WMS 16 20/30 z asfaltem
zwykłym. Dla mma z asfaltem modyfikowanym i wysoko
wysokomodyfikowanym,
fikowanym, na podstawie
krzywych zmęczeniowych
niowych z badań [Poradnik asfaltowy 2016], zwiększono wartość amplitudy
odkształcenia,
nia, aby poziom siły pionowej F przyłożonej podczas oznaczania był
porównywalny,, a warunki pracy w nawierzchni porównywanych mieszanek
miesza
bardziej zbliżone
do siebie.
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Tab. 4.2. Wyniki badań trwałości zmęczeniowej (4PBB) prowadzonych na 4. próbkach w 10°C

Nazwa mma
Rodzaj asfaltu
ID mma
Zawartość asfaltu
B, % (m/m)
Zawartość efektywna
asfaltu
Vbeff, % (v/v)
Zawartość wolnych
przestrzeni w próbkach
prostopadłościennych
Va, %
Wynik
Zastosowane
amplituda
odkształcenia
ε, μm/m

AC WMS 16 20/30

AC WMS 16 PMB 25/55-60

20/30
drogowy
MMA 5

PMB 25/55-60
modyfikowany
MMA 7

5,2 ± 0,3

5,2±0,3

5,2±0,3

12,4 ± 0,3

12,6 ± 0,3

12,7 ± 0,3

1 – 0,6
2 – 0,8
3 – 0,6
4 – 0,8
0,7 ± 0,2

1 – 2,7
2 – 2,6
3 – 2,8
4 – 2,6

130

AC 16 PMB 25/55-80
PMB 25/55-80
wysokomodyfikowany
MMA 8

1 – 2,3
2 – 2,5
3 – 1,9
4 – 2,4
2,7 ± 0,2

2,3 ± 0,4

180

260

100 cykl – moduł początkowy
Moduł sztywności
E4PB, MPa

Siła pionowa
F, kN

1 – 17187
2 – 16133
3 – 16539
4 – 15994
Wynik
16463 ± 851
1 – 1023
2 – 963
3 – 987
4 – 953
Wynik
982 ± 50

1 – 13131
2 – 12734
3 – 12284
4 – 11847
12499 ± 884
1 – 1078
2 – 1050
3 – 991
4 – 955
1019 ± 89

1 – 10049
2 – 9033
3 – 10309
4 – 9412
9701 ± 928
1 – 1206
2 – 1079
3 – 1247
4 – 1117
1162 ±123

10^6 cykl – moduł końcowy
Moduł sztywności
E4PB, MPa

1 – 14332
2 – 14549
3 – 13990
4 – 14139
Wynik
14253 ± 385
Siła pionowa
1 – 851
F, kN
2 – 866
3 – 830
4 – 841
Wynik
847 ± 24
Szkoda zmęczeniowa
1 – 17
DG, %
2 – 10
3 – 15
4 – 12
Wynik
13 ± 5

1 – 9404
2 – 9443
3 – 9084
4 – 8957
9222 ± 380
1 – 733
2 – 779
3 – 731
4 – 721
741 ± 41
1 – 28
2 – 26
3 – 26
4 – 24
26 ± 3

1 – 6042
2 – 6042
3 – 6115
4 – 6164
6091 ± 95
1 – 716
2 – 714
3 – 736
4 – 729
724 ± 17
1 – 40
2 – 33
3 – 41
4 – 35
37 ± 6

Mma z asfaltami modyfikowanymi wykazują mniejsze wartości modułu sztywności, co
oznacza, że w nawierzchni obciążonej w ten sam sposób będą się charakteryzowały
większymi wartościami odkształceń, stąd większe wartości odkształceń przyjęte w badaniach
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zmęczeniowych. Jeżeli wartość siły pionowej w 100 cyklu dla mieszanki AC WMS 16 20/30 z
asfaltem drogowym przyjmiemy jako 100% to wartości siły dla mma z asfaltem
modyfikowanym i wysokomodyfikowanym mają odpowiednio 104% i 118% siły pionowej.
Natomiast szkoda zmęczeniowa dla obu mieszanek z asfaltami modyfikowanymi jest
znacząco większa od szkody zmęczeniowej mieszanki z asfaltem modyfikowanym. Jeżeli
przyjąć, że warstwy nawierzchni wykonane z badanych mma będą pracowały w trybie
kontrolowanego naprężenia, na co wskazuje cytowany wcześniej tekst, to prezentowane
wyniki mma z asfaltami modyfikowanymi nie wskazują na ich większą trwałość zmęczeniową,
jednak należy wziąć pod uwagę fakt iż szkielet mineralny analizowanych mieszanek nie jest
jednakowy.
Należałoby zatem jeszcze raz rozważyć jaki tryb badania przyjąć do określania
trwałości zmęczeniowych. Jeżeli badania są prowadzone w trybie kontrolowanego
odkształcenia należy koniecznie poszerzyć analizę wyników badania o inne kryteria
zmęczeniowe, a nie tylko tzw. kryterium konwencjonalne. Właśnie tylko w oparciu o
kryterium konwencjonalne prowadzona jest większość badań zmęczeniowych, w tym także
opublikowanych w czasopismach naukowych. W monografii Mackiewicza [2016] można
zapoznać się z różnymi kryteriami zmęczeniowymi. Jednym z tych kryteriów jest kryterium
energii dyssypacji [Mackiewicz 2016, PN-EN 12697-24], które Mackiewicz podaje we
wnioskach swojej dysertacji jako zalecane do stosowania. Kryterium energii dyssypacji
uwzględnia również wartości naprężeń występujących w badanej belce poprzez co
uwzględnia, iż do belek o większych wartościach modułu sztywności, aby uzyskać jednakowe
odkształcenie, przykładana jest w poszczególnych cyklach o wiele większa wartość siły
pionowej. W pracy [Mackiewicz 2016] podaje się ponadto, że stosowanie kryterium
konwencjonalnego może być przyczyną rozbieżności w wynikach różnych typów badań
(najprawdopodobniej chodzi o tryb badania), dlatego stosowanie kryterium energetycznego
(dyssypacji energii) jest bardziej obiektywne i powinno być stosowane do wyznaczania
trwałości zmęczeniowej w temperaturze 10°C oraz w przypadku analiz dla konstrukcji o dużej
grubości warstw asfaltowych.
4.10. Wnioskowanie o odporności mieszanki mineralno-asfaltowej
odkształcenia lepkoplastyczne na podstawie modułu sztywności

na

trwałe

Wnioskowaniu o odporności na trwałe odkształcenia lepkoplastyczne mma na
podstawie modułu sztywności mma poświęcono wiele publikacji i jest to zagadnienie badane
głównie w krajach, w których projektuje się nawierzchnie w oparciu o metodę MEPDG.
Podobnie jak w przypadku lepiszcza asfaltowego, także dla mma, jako wskaźnika
koleinowania używa się ilorazu modułu sztywności i sinusa kąta przesunięcia fazowego
oznaczonych na próbkach mma. W publikacjach [Hafeez i inni 2012, 2014, Walubita i inni
2012] określa się korelacje pomiędzy |E*|/sin(Φ) a głębokością koleiny lub wskaźnikiem
koleinowania oznaczonymi w małym koleinomierzu. Jednak jak już uprzednio podano
wnioskowanie o koleinowaniu na podstawie tego ilorazu bywa kwestionowane. W publikacji
86

Rozdział 4

[Apeagyei 2011] zostały zaprezentowane rezultaty korelacji modułu sztywności EDM z
parametrem
trem Flow number (FN), którego używa się do wn
wnioskowania o odporności na trwałe
deformacje
ormacje lepkoplastyczne.
Wszystkie te metody jednak nie pozwalają na prognozowanie głębokości koleiny w
nawierzchni. Na prognozowanie
nozowanie głębokości koleiny w nawierzchni asfaltowej pozwala
natomiast model opisany w raporcie NCHRP nr 704. Podczas
czas prac nad modelem ustalono, że
najbardziej
dziej istotnymi czynnikami mającymi wpływ na koleinowanie są [El
[El-Basyouny
i Jeong 2014]:
ne,
v warunki klimatyczne,
v obciążenie
nie ruchem (liczba osi obliczeniowych EESAL),
v średnia
ia prędkość ruchu,
v moduły sztywności
tywności warstw asfaltowych (oznaczone na podstawie modelu Witczaka),
v grubość warstw asfaltowych.
faltowych.
Warto
o podkreślić, iż podczas opracowania modelu założono, że za koleinowanie w
nawierzchni
ni asfaltowej odpowiadają tylko warstwy asfaltowe, pozostałe warstwy
nawierzchni
ni nie mają wpływu na głębokość koleiny ((nie zakłada
da się występowania tzw. kolein
strukturalnych). Jednym z najważniejszych elementów tego modelu, jeśli nie najważniejszym,
jest opracowana zależność między modułem sztywności a przewidywaną głęboko
głębokością koleiny
w warstwie asfaltowej,
ltowej, typowy wykres tej zależności pokazano na rys
rysunku 4.12. Głębokość
koleiny oblicza się oddzielnie dla każdej warstwy, a wartości modułów sztywności mma w
warstwach asfaltowych wyz
wyznacza
nacza się w oparciu o efektywną temperaturę i efektywną
częstotliwość. Ponadto
adto wartości moduł
modułu sztywności podlegają zmianom co rok.

Rys. 4.12. Wykres
kres typowej krzywej przedstawiającej zależność pomiędzy modułem sztywności danej warstwy
a głębokością koleiny dla określonych warunków klimatycznych, ruchu i warunków projektowych
[El-Basyouny i Jeong 2014]
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4.11. Badanie zmienności modułu sztywności i kąta przesunięcia
mieszanki mineralno-asfaltowej w warstwach asfaltowych nawierzchni

fazowego

Wnioskowanie oparte na badaniach zmienności modułów sztywności i kątów
przesunięcia fazowego w warstwach asfaltowych podczas ich eksploatacji, pozwoliłoby na
znaczące unowocześnienie sposobu projektowania nawierzchni oraz na dalszy rozwój nauki
w tym zakresie. Tego typu badania, zdaniem autora rozprawy, powinny być prowadzone w
ramach wcześniej opisywanych systemów wspomagających proces inwestycji i utrzymania
dróg, które odpowiedzialni zarządcy dróg i tak powinni prowadzić. Do tego typu systemów
powinny być też wpisywane dane uzyskane z etapu realizacji inwestycji drogowych.
Badanie zmienności modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego wymagałoby
opracowania wiarygodnego modelu korelującego wartości uzyskane z badań laboratoryjnych
odwierconych z nawierzchni próbek z wartościami uzyskanymi z badań ugięciomierzem
dynamicznym FWD. Nad opracowaniem tego typu modelu pracuje się już od dawna, także w
Zakładzie Budownictwa Drogowego PP [Pożarycki i inni 2017]. Na użyteczność tego modelu
wskazują też zapisy aktualnego katalogu [KTKNPiP 2014], które dopuszczają określanie
nośności nawierzchni za pomocą badania ugięciomierzem FWD pod warunkiem
wcześniejszego skalibrowania modelu. Dla wybranych odcinków można rozważyć pobieranie
próbek poprzez wykonanie odwiertów w nawierzchni podczas ich eksploatacji. Na
uzyskanych próbkach należałoby wykonać oznaczenie modułu sztywności najlepiej metodą
rozciągania pośredniego (IT-CY), z uwagi na to iż ta metoda jest najlepiej przystosowana do
badania próbek odwierconych z nawierzchni. Po wykonaniu oznaczenia modułu sztywności
można odzyskać asfalt z próbki mma za pomocą wyparki obrotowej według [PN-EN 12697-3].
Na uzyskanym w ten sposób asfalcie można wykonać oznaczenie modułu ścinania i kąta
przesunięcia fazowego asfaltu, aby wnioskować o zachodzących procesach starzenia.
Wartości modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego asfaltu mogłyby posłużyć do
opracowania kolejnych wersji modeli analitycznio-empirycznych przydatnych do
wyznaczania modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego mma.

4.12. Moduł ścinania i kąt przesunięcia fazowego asfaltu
Według europejskiej normy [PN-EN 14770] moduł ścinania asfaltu |G*| to iloraz
największego naprężenia i największego odkształcenia, które to naprężenie i odkształcenie są
wywołane harmonicznym zmiennym obciążeniem sinusoidalnym. Zgodnie z zasadami
wytrzymałości materiałów moduł ścinania asfaltu to moduł Kirchhoffa, stąd moduł ścinania
asfaltu oznacza się literą G. Moduł ścinania asfaltu |G*| oblicza się według wzoru:
|b" | =

d
e
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|G*| – moduł ścinania asfaltu (moduł Kirchhoffa) [Pa],
τ – naprężenie ścinające [Pa],
g – odkształcenie postaciowe [-].
Jeżeli rozpiszemy naprężenie i odkształcenie jak dla stanu skręcania otrzymamy:
fr rj 2fr k
h = Q#
g] k
lr rj
2k f
|b" | = Q # $
lr j

|b" | =

(4.1B)$
(4.1I)$

|G*| – moduł ścinania asfaltu [Pa],
M – moment obrotowy [Nm],
q – kąt wychylenia [rad], przyjęty jako q = 0,001 rad
I0 – moment bezwładności przekroju kołowego (przekroju próbki) [m4],
h – wysokość próbki asfaltu [m], najczęściej h=0,002 lub 0,001 m,
r – promień próbki asfaltu, najczęściej r=0,004 lub 0,0125 m (promień płytki urządzenia DSR).
Wzór 4.17 jest zgodny z wzorem podanym w normie [AASHTO T 315].
Kąt przesunięcia fazowego asfaltu db według normy [PN-EN 14770] to różnica faz
między naprężeniem a odkształceniem, które to naprężenie i odkształcenie są wywołane
harmonicznym zmiennym obciążeniem sinusoidalnym. Pojęcie kąta przesunięcia fazowego
asfaltu jest tożsame z pojęciem kąta przesunięcia fazowego mma. Moduł ścinania i kąt
przesunięcia fazowego asfaltu oznacza się w reometrze dynamicznego ścinania (ang.
dynamic shear rheometer - DSR).
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Rozdział 5:

5.1.

MODELE
ANALITYCZNO-EMPIRYCZNE
DO
ZESPOLONEGO
MODUŁU
SZTYWNOŚCI
MINERALNO-ASFALTOWYCH

OKREŚLANIA
MIESZANEK

Informacje ogólne

Przez ostatnie ponad sześćdziesiąt lat powstało wiele modeli analitycznoempirycznych służących do określania wartości modułu sztywności oraz kąta przesunięcia
fazowego. Modele te powstawały poprzez analizę wyników badań laboratoryjnych, aby
wnioskować o sztywności mma. Historycznie, bardzo wiele parametrów materiałowych
zostało wykorzystanych do tworzenia tych modeli. Bardzo duża liczba prac dotyczących tego
tematu dodatkowo podkreśla wagę analizowanego zagadnienia. Zespolony moduł
sztywności jako wielkość charakteryzująca mma w sposób najogólniejszy jest bardzo ważną
wielkością, o ile nie najważniejszą. Jako wielkość określająca odkształcalność mma
poddanych oddziaływaniu naprężenia działającego w czasie znalazł bardzo szerokie
zastosowanie w budownictwie drogowym podobnie jak moduł sprężystości w budownictwie
kubaturowym. Stąd zrozumiała jest potrzeba prac nad modelami analityczno–empirycznymi
służącymi określaniu zespolonego modułu sztywności.
Historycznie równania modeli analityczno–empirycznych oparte były na
wielowariantowej liniowej regresji albo regresji nieliniowej wartości uzyskanych z danych
laboratoryjnych. Jako dane laboratoryjne należy rozumieć zarówno dane uzyskane z
oznaczeń modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego mma jak i konieczne dane o
składzie i właściwościach materiałów wykorzystanych do produkcji mma. Te dane dotyczące
składu i właściwości materiałów w różnych modelach były oznaczane laboratoryjnie lub
określane na podstawie innych danych. Modele te według [Bari i Witczak 2006] i własnych
spostrzeżeń autora można ogólnikowo zaklasyfikować do następujących kategorii:
v Wielomiany liniowe dla logarytmu |E*| z współistniejącymi nomogramami do
obliczania sztywności lepiszcza takie jak w metodzie Shell Oil.
v Wielomiany liniowe dla logarytmu |E*| takie jak w modelu Shooka i Kallasa.
v Nieliniowe wielomiany dla logarytmu |E*| wykorzystujące funkcję „esową” takie jak
w modelach Witczaka.
v Modele |E*| oparte zasadniczo o prawo mieszanin takie jak model Hirscha.
v Modele opracowane za pomocą sieci neuronowych.
Najbardziej istotne modele analityczno–empiryczne według [Bari i Witczak 2006]
i własnych spostrzeżeń opracowane w ciągu ostatnich ponad sześćdziesięciu lat zostały
zestawione w tabeli 5.1. W kolejnych podrozdziałach zostaną scharakteryzowane wybrane
modele analityczno-empiryczne spośród zestawionych.
Modele
analityczno-empiryczne
mają
bardzo
szerokie
zastosowanie
w drogownictwie, a ich potencjał nie jest jeszcze należycie wykorzystany, szczególnie w
Europie. Jednak można stwierdzić, iż głównym zastosowaniem modeli analitycznoempirycznych jest wykorzystanie ich do projektowania nawierzchni nowych,
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przebudowywanych i remontowanych. Modele Witczaka (model Witczak-Andrei oraz model
Witczak-El-Basyouny) stały się bardzo ważną i nieodłączną częścią Mechanistic-Empirical
Pavement Design Guide (MEPDG) i są określane w tej metodzie jako predictive equation.
Tabela 5.1. Zestawienie wybranych modeli analityczno–empirycznych

Rok
publikacji

Lp.

Nazwa modelu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Model Van der Poela (Shell Oil’s Early Version)
Model Bonnaure’a (Shell Oil’s Later Version)
Modele Shook i Kallas
Pierwszy model Witczaka
Model Witczak i Shook
Model Witczaka
Model Witczak, Miller i Uzan
Modele Witczak i Akhter
Modele Witczak, Leahy, Caves i Uzan
Modele Witczak i Fonseca
Model Andrei, Witczak i Mirza (NCHRP 1-37A)
Model Hirscha (Christensen, Pellinen i
Bonaquist)
Model Witczak, Bari
Model Witczak, El-Basyouny (NCHRP 1-40D)
Ulepszony model Hirscha

13
14
15

5.2.

1954
1977
1969
1972
1978
1981
1983
1984
1989
1996
1999

Wielkość bazy danych
Liczba
Liczba
mieszanek oznaczeń
b.d.
b.d.
9
93
29
87
29
87
41
369
41
369
131
1179
131
1179
149
1429
149
1429
205
2750

2003

18

206

2005
2007
2015

346
346
15

7400
7400
b.d.

Model Bonnaure

Model Bonnaure opublikowany przez Bonnaure’a, Gesta, Gravoisa i Uge’a w
[Bonnaure i inni 1977] jest znany także jako Shell Oil predictive equation. Równanie tego
modelu zostanie przytoczone za [Huang 2004]. Moduł sztywności mma (Sm) jest w tym
równaniu zależny między innymi od modułu sztywności lepiszcza (Sb). Moduł sztywności
lepiszcza może być oznaczony w laboratorium lub odczytany z nomogramu Van Der Poel’a,
który podano między innymi w [Huang 2004]. Równanie ma dwie postacie, które stosuje się
w zależności od wartości modułu sztywności lepiszcza:
v w przypadku, gdy moduł sztywności lepiszcza Sb Î (5·106, 1·109):
logS! =

B" + B#
B" & B#
$ (logS% & 8) +
$ |logS% & 8| + B'
2
2

v w przypadku, gdy moduł sztywności lepiszcza Sb Î (1·109, 3·109):
gdzie:

logS! = B' + B" + 2,0959 $ (B- & B' & B" ) $ (logS% & 9)
B- = 10.82 &

1.342 $ (100 & V/ )
(V/ & V% )

B' = 8.0 + 0.00568 $ V/ + 0.0002135 $ V/ '
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1.3: $ V/ ' & 1
B# = 0.6 $ log* 7
;
1.33 $ V/ & 1
B" = 0.:582 $ (B- & B' )

oraz:
Sm – moduł sztywności mma [Pa],
Sb – moduł sztywności lepiszcza [Pa],
Vb – objętościowa zawartość lepiszcza w mma (v/v) [%],
Vg – objętościowa zawartość kruszywa w mma (v/v) [%].

(5.5)*
(5.6)*

Dla omawianego modelu opracowano także nomogram [Huang 2004], z którego można
odczytać wartość modułu sztywności. Model Bonnaure, według [Bari 2005] został
opracowany z wykorzystaniem badań laboratoryjnych, w których moduł sztywności
oznaczano metodą zginania trapezoidalnej belki wspornikowej 2PB-TR.
5.3.

Model Witczak-Andrei (NCHRP 1-37A)

W roku 1999 Andrei, Witczak i Mirza w raporcie z prac programu badawczego
National Cooperative Highway Research Program [Andrei i inni 1999] ogłosili kolejną wersję
empirycznego równania do obliczania modułu sztywności mma. W ramach programu NCHRP
1-37A powstała również ówczesna procedura projektowania nawierzchni MechanisticEmpirical Pavement Design Guide [MEPDG 2004] w której model Witczak-Andrei został
zastosowany. Równanie to ma postać [Bari i Witczak 2006]:
'
<>?|E @ |DFG
AC = &1,25 + 0,029 $ H'II & 0,0018 $ H'II * & 0,0028 $ H"
JLMNN
&0,058 $ JK & 0,822 $
****
JLMNN + JK

3,8:2 & 0,0021 $ H" + 0,004 $ H#O & 0,00001: $ H#O ' + 0,0055 $ H#"
+
1 + PQR[&0,603313 & *0,313351*<>?T & *0,393532*<>?*U]
gdzie:
|E*| – moduł sztywności mma [105 psi],
h – lepkość asfaltu [106 Poise],
f – częstotliwość siły obciążającej [Hz],
Va – zawartość wolnej przestrzeni w mma (v/v) [%],
Vbeff – efektywna zawartość asfaltu w mma (v/v) [%],
P200 – zawartość frakcji przechodzącej przez sito nr 200 (#0,075 mm) [%],
P4 – suma odsiewu na sicie nr 4 (#4,76 mm) [%],
P38 – suma odsiewu na sicie 3/8 in (#9,5 mm) [%],
P34 – suma odsiewu na sicie 3/4 in (#19 mm) [%].
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Ponieważ 1 psi = 0,006894757 MPa (1 MPa = 145,037738 psi) oraz 1 Pa·s = 10 Poise
(1 cP = 1 mPa·s), można przekształcić równanie do jednostek układu SI, wtedy przyjmuje ono
postać:

+

'
<>?|E @ |WXK
AC = Y, Z\\Z + 0,029 $ HI & 0,0018 $ HI * & 0,0028 $ H"
JLMNN
&0,058 $ JK & 0,822 $
****
JLMNN + JK

3,8:2 & 0,0021 $ H" + 0,004 $ H^ & 0,00001: $ H^ ' + 0,0055 $ H-^
1 + PQR[&_, ``a\bZ & *0,313351*<>?T & *0,393532*<>?*U]

(5.8)

gdzie:
|E*| – moduł sztywności mma [MPa],

h – lepkość asfaltu [MPa·s],
f – częstotliwość siły obciążającej [Hz],
Va – zawartość wolnej przestrzeni w mma (v/v) [%],
Vbeff – efektywna zawartość asfaltu w mma (v/v) [%],
P0 – zawartość frakcji przechodzącej przez sito #0,075 mm [%],
P4 – suma odsiewu na sicie #4,76 mm [%],
P9 – suma odsiewu na sicie #9,5 mm [%],
P19 – suma odsiewu na sicie #19 mm [%].
Model Witczak-Andrei jest jednym z dwóch modeli wpisanych do MEPDG. W
projektowaniu nawierzchni według tej metody moduły sztywności warstw są bardzo
ważnymi o ile nie najważniejszymi danymi wejściowymi. W metodzie MEPDG wyróżnia się
trzy poziomy danych wejściowych:
Ø poziom 1, do projektowania wykorzystuje się moduły sztywności oznaczone w
laboratorium,
Ø poziom 2, do projektowania wykorzystuje się moduły sztywności obliczone z modeli
analityczno-empirycznych w oparciu o dane uzyskane z laboratorium (dane o
właściwościach asfaltu do modelu analityczno–empirycznego oznacza się
laboratoryjnie),
Ø poziom 3, do projektowania wykorzystuje się moduły sztywności obliczone z modeli
analityczno–empirycznych w oparciu o dane uzyskane z laboratorium (dane o
właściwościach asfaltu do modelu analityczno–empirycznego przyjmuje się w oparciu
o typowe tego rodzaju dane dla określonego PG (ang. typical ASTM Ai-VTSi values))
Różnice między poziomami danych wejściowych nie ograniczają się tylko do różnic w
obliczaniu modułów sztywności.
Właściwości asfaltu w modelu Witczak-Andrei zostały określone za pomocą lepkości
dynamicznej, którą można oznaczyć w lepkościomierzu Brookfielda (rys. 5.1) według normy
[AASHTO T 316]. Według [MEPDG 2004] wartość lepkości dynamicznej, która jest potrzebna
do modelu można uzyskać także na podstawie oznaczenia penetracji wraz z temperaturą
mięknienia, na podstawie lepkości absolutnej lub kinematycznej oraz na podstawie badań z
DSR. Należy tutaj jednak zaznaczyć, iż asfalty dostępne w Stanach Zjednoczonych są
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asfaltami typu S (ang. Straight) [Gaweł i inni 2014], dzięki czemu możliwe jest określanie
lepkości dynamicznej w danym zakresie temperatury na podstawie wartości penetracji oraz
temperatury mięknienia. W przypadku asfaltów modyfikowanych i asfaltów drogowych
innego typu niż S określanie lepkości dynamicznej za pomocą tych metod może być
niedokładne.

Rys. 5.1. Lepkościomierz Brookfielda [I7]

Model Witczak-Andrei, aby spełniał swoją funkcję, musiał być kompatybilny z systemem
Superpave, w związku z czym opracowano zależności pozwalające przeliczać moduł ścinania i
kąt przesunięcia fazowego na lepkość dynamiczną:
",Oj'O
|d@ |
1
c=
e
h
10 sin f
h – lepkość asfaltu [cP], 1cP = 0,001 Pa·s,
|G*| –moduł ścinania asfaltu przy ω = 10 rad/s [Pa],

(5.9)*

d – kąt przesunięcia fazowego asfaltu przy ω = 10 rad/s [°].
W przypadku projektowania nawierzchni według trzeciego poziomu danych wejściowych
(ASTM Ai-VTSi), lepkość dynamiczną oblicza się według wzoru:
log log c = k + VmS*logmp

h – lepkość asfaltu [cP],
A, VTS – parametry funkcji regresji odwzorowującej lepkość asfaltu [Pa],
TR – temperatura [°Rankine], TRankine = TFarenheit + 459,67

(5.10)*

Obliczanie modułu sztywności za pomocą trzeciego poziomu danych wejściowych ma być
najmniej dokładne, ale nie wymaga przeprowadzania żadnych badań laboratoryjnych.
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5.4.

Model Hirscha

Kolejny z powszechnie stosowanych modeli to model Hirscha. Model
zaprezentowano w pracy Christensen i inni [Christensen i inni 2003]. Model Hirscha nie jest
w pełni modelem analityczno-empirycznym, ponieważ jego równanie zostało częściowo
opracowane w oparciu o prawo mieszanin. Model Hirscha jest pierwszym z powszechnie
stosowanych modeli, w którym właściwości lepiszcza są określone za pomocą wielkości
otrzymywanych z badania urządzeniem DSR, jest więc w pełni kompatybilny z systemem
Superpave. Wzory na obliczenie modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego mieszanki
mineralno-asfaltowej mają postać:
|E @ |rtu
q = vw $ x4200000 $ e1 &
+(1 & vw ) $ ~

gdzie:

Vyk
V{k $ Vyk
h + 3 $ zd@ z $ e
h}
100
10000

1 & Vyk•100
4200000

+

Vyk

€
3 $ V{k $ zd@ z

•-

‚ = &21 $ (log vw )' & 55 $ (log vw )

vw =

ƒ20 + 3 $ zd@ z $ V{k•Vyk„

I,…O

650 + ƒ3 $ zd@ z $ V{k•Vyk„

I,…O

(5.11)

(5.12)

(5.13)

oraz:
|E*| – moduł sztywności mma [105 psi],
f – kąt przesunięcia fazowego mma [°],
|G*| – moduł ścinania asfaltu [psi],
VMA – zawartość wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej (v/v) [%]
VFA – zawartość wolnej przestrzeni wypełnionej asfaltem w mma (v/v) [%]
Równania dostosowane do jednostek układu SI przyjmują postać [Christensen i inni 2003,
2015]:
Vyk
V{k $ Vyk
h + 3 $ |d%@ | $ e
h}
100
10000
•1 & Vyk•100
Vyk
+(1 & vw ) $ ~
+
€
29400
3 $ V{k $ zd%@ z

|E @ |†‡ˆ
= vw $ x29400 $ e1 &
q

gdzie:

‚ = &21(log vw )' & 55 log vw

vw =

ƒ0,138 + 3 $ |d%@ | $ V{k•Vyk„
36,2 + ƒ3 $ zd%@ z $ V{k•Vyk„

I,…O

I,…O

oraz:
|E*| – moduł sztywności mma [MPa],
f – kąt przesunięcia fazowego mma [°],
|G*| – moduł ścinania asfaltu [MPa].
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porównania wartości oznaczonych
czonych w laboratorium z wartościami
Rezultaty porównani
obliczonymi z użyciem modelu dla modułu sztywności zostały zobrazowane na rysunku
rys
5.2.
Na rysunku
unku 5.3 pokazano zależność kąta przesunięcia fazowego mma Φ z obliczonym
współczynnikiem
ółczynnikiem kontaktu PC. Wyznaczone, widoczne na rysunku równanie, można
traktować jako model kąta przesunięcia fazowego asfaltu Φ. Na podstawie
podst
współczynników
korelacji można stwierdzić iż model modułu sztywności jest bardzo dobrze dopasowany
(R2=98,2%) zaś model kąta przesunięcia fazowego dobrze (R2=89,1%). Model kąta
przesunięcia
esunięcia fazowego jest parabolą (rys. 5.
5.3) posiadającą wartość
ść maksymalną.

Rys. 5.2. Korelacja wartości modułów sztywności oznaczonych w laboratorium z obliczonymi według modelu
Hirscha [Christensen i inni 2003]

Rys. 5.3. Korelacja
elacja wartości kąta przesunięcia fazowego oznaczonych w laboratorium z obliczonymi z modelu
wartości
ościami współczynnika kontaktu [Christensen i inni 2003]
3]
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Rys. 5.4. Porównanie wartości modułu sztywności oznaczonych w laboratorium z obliczonymi według modeli
Witczak-Andrei i Hirscha [Christensen i inni 2003]

Autorzy modelu Hirscha dokonali także weryfikacji opracowanego przez nich modelu.
Jednym z działań podjętych w ramach tej weryfikacji było porównanie wartości modułu
sztywności oznaczonych w laboratorium z wartościami obliczonymi według modeli WitczakAndrei i Hirscha, które zostało pokazane na rysunku 5.4. Wartości wykorzystane do
porównania nie były wcześniej wykorzystane do kalibracji żadnego z modeli. Na podstawie
tego zestawienia można stwierdzić, iż w tym przypadku model Hirscha wykazuje lepsze
dopasowanie niż model Witczak-Andrei.
5.5.

Model Witczak-Bari

W roku 2006 Witczak i Bari w publikacji [Bari i Witczak 2006] zaproponowali kolejną
wersję modelu do obliczania modułu sztywności:
<>?|E @ |A‰
= &0,349 + 0,:54 $ (|Š @ |•I,II…' )
DFG

$ ‹6,65 & 0,032 $ H'II + 0,002: $ H'II ' + 0,011 $ H" & 0,0001 $ H" ' + 0,006 $ H#O
& 0,00014 $ H#O ' & 0,08 $ JK & 1,06 $
+

2,56 + 0,03 $ JK + 0,:1 $

JLMNN
Œ
JLMNN + JK

JLMNN
+ 0,012 $ H#O & 0,0001 $ H#O ' & 0,01 $ H#"
JLMNN + JK

1 + PQR•&0,:814 & *0,5:58*<>?zŠ @ z + *0,8834*<>?*f Ž

gdzie:
|E*| – moduł sztywności mma [psi],*
|G*| – moduł ścinania asfaltu [psi],

d – kąt przesunięcia fazowego asfaltu [°].
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Równanie dostosowane do jednostek układu SI przyjmuje postać:
<>?|E @ |WXK
A‰
= &•, ZY_Z + _, •‘b• $ (|Š @ |•I,II…' )

$ ‹6,65 & 0,032 $ HI + 0,002: $ HI ' + 0,011 $ H" & 0,0001 $ H" ' + 0,006 $ H^
& 0,00014 $ H^ ' & 0,08 $ JK & 1,06 $
+

2,56 + 0,03 $ JK + 0,:1 $

JLMNN
Œ
JLMNN + JK

(5.18)

JLMNN
+ 0,012 $ H^ & 0,0001 $ H^ ' & 0,01 $ H-^
JLMNN + JK

1 + PQR•&•, _•a & *0,5:58*<>?zŠ @ z + *0,8834*<>?*f Ž

gdzie:
|E*| – moduł sztywności mma [MPa],
|G*| – moduł ścinania asfaltu [MPa],

d – kąt przesunięcia fazowego asfaltu [°].
Szczegółowy opis modelu Witczak-Bari i prac nad jego opracowaniem można znaleźć
w rozprawie doktorskiej Javeda Bariego [Bari 2005], która poświęcona była temu
zagadnieniu. Promotorem doktoranta był Matthew W. Witczak. Jednak opracowanie modelu
było jednym z zadań programu prowadzonego przez NCHRP. Według publikacji [Bari
i Witczak 2006] do opracowania modelu Witczak-Andrei wykorzystywana była zależność
ASTM Ai-VTSi, która nie odzwierciedla zmienności modułu sztywności od częstotliwości (lub
czasu obciążenia). Zespolony moduł ścinania G* znacznie lepiej określa właściwości lepiszcza
niż zależność ASTM Ai-VTSi. Z powodu wprowadzenia do stosowania Systemu PG, dane o
zespolonym module ścinania asfaltu G* są bardziej dostępne niż dane o lepkości, które
można było przekształcić w zależność Ai-VTSi. Logiczna wydaje się więc ewolucja modelu do
postaci, która pozwoli na bezpośrednie wprowadzanie danych o właściwościach asfaltu.
Model Witczak-Andrei został opracowany w oparciu o bazę danych składającą się z
2750 wartości modułu sztywności oznaczonych w różnych temperaturach i częstotliwościach
uzyskanych na 205 niestarzonych zagęszczonych w laboratorium mieszankach. Do
opracowania nowego modelu wykorzystano dwie bazy danych. Pierwszą z nich jest baza
UMD (University of Maryland) która była bazą wykorzystaną do opracowania modelu
Witczak-Andrei. Drugą z nich była nowo opracowana baza ASU (Arizona State University).
Baza ASU zawierała dane uzyskane z badań prowadzonych na „starzonych” próbkach
laboratoryjnych, próbkach wykonanych z mieszanki wykonanej w wytwórni mma, próbkach
odwierconych z ułożonych już warstw asfaltowych. Obie bazy zostały połączone w jedną
rozszerzoną bazę główną. Główna baza zawierała dane zebrane na mieszankach
zagęszczonych w różnoraki sposób, o różnych krzywych uziarnienia, z różnymi typami
asfaltów (drogowe, modyfikowane polimerami i modyfikowane gumą). W bazie znajdowały
się mieszanki różnych typów (konwencjonalne lub modyfikowane gumą lub wapnem
hydratyzowanym) i o różnych sposobach starzenia (niestarzone, starzone w laboratorium,
pobrane z mma, odwiercone z nawierzchni). Główna baza, po odrzuceniu części oznaczeń
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uznanych
ych przez autorów modelu za ni
niewiarygodne,, zawierała ostatecznie 8570 oznaczeń
uzyskanych
nych na 397 mieszankach. Oznaczenia
czenia modułu sztywności dokonywano zazwyczaj w
temperaturze 14, 40, 70, 100 i 130°F (odpowiednio -10; 4,4;; 21,1; 37,8; 54,4°C) przy
częstotliwościach
otliwościach 25, 10, 5, 1, 0,5 i 00,1 Hz, tak aby uzyskać reprezentatywny zakres
temperatur i możliwy zakres częstotliwości.
Jak zaznaczają
naczają to autorzy modelu żaden inny model nie został opracowywany z
wykorzystaniem tak dużej
ej ilości danych, jednak przy takiej ilości danych trudno jest
zachować ich jednorodność. Nie różnicowanie próbek o różnych poziomach starzenia może
powodować zróżnicowanie wyników oznaczeń. Przeprowadzanie badań na próbkach
zagęszczonych
ch laboratoryjnie i odwierconych z nawierzchni, także wymagałob
magałoby przynajmniej
jakiegoś potwierdzenia,
wierdzenia, iż efekt laboratoryjnego zagęszczenia jest na tyle podobny do
zagęszczeniaa „in situ”, że nie będzie to miało znaczenia dla modelu. Jednak jednym z
największych
większych zastrzeżeń do modelu jest to iż wartości zespolonego
go modułu
mod
ścinania lepiszcza
dla bazy UMD nie zostały oznaczone w laboratorium, a obliczone z wykorzystaniem równania
5.9 na podstawie lepkości. Szczegółowy
owy opis sposobu opracowania modelu można znaleźć w
[Bari i Witczak 2005, 2006].
W ramach przeprowadzo
przeprowadzonej weryfikacji nowoopracowanego
woopracowanego modelu i porównaniu go
z innymi autorzy zaprezentowali aplikację danych z bazy głównej do trzech modeli
analityczno-empirycznych: modelu Witczak-Andrei
Andrei (1999), modelu Hirscha (2003), modelu
Witczak-Bari (2005). Rezult
ultaty tego działania można ocenić na rysunkach
nkach od 5.5 do 5.7 i w
tabeli 5.1.. Należy jednak zaznaczyć, że modele Witczak
Witczak-Andrei
Andrei i Witczak-Bari
Witczak
zostały
opracowane na podstawie tych samych danych, natomiast model Hirscha nie był uprzednio
kalibrowany w oparciu
parciu o te dane.

Rys. 5.5. Korelacja
elacja wartości modułów sztywności mma EDM oznaczonych w laboratorium
z obliczony
bliczonymi według modelu Witczak-Andrei [Bari 2005]
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Rys. 5.6. Korelacja
elacja wartości modułów sztywności mma EDM oznaczonych
onych w laboratorium z obliczonymi według
modelu Hirscha [Bari 2005]

Rys. 5.7. Korelacja
elacja wartości modułów sztywności mma EDM oznaczonych
onych w laboratorium z obliczonymi według
modelu Witczak-Bari [Bari 2005]

Tab. 5.2. Rezultaty
ezultaty korelacji wartości modułów sztywności mma EDM oznaczonych
onych w laboratorium z obliczonymi
według różnych modeli [Bari 2005]

Parametr

Wartość parametru dla bazy danych

Liczba
zba badanych mma
Liczba
zba oznaczonych EDM
Va [%]
Vbeff [%]
Temperatura
peratura [°F]
Częstotliwość obciążania [Hz]
Moduł sztywności EDM [ksi]

346
7400
od 0,1 do 18,1
od 6 do 25
0; 14; 15,8; 40; 100 oraz 130
0,1;; 0,5; 1; 4; 5; 10; 16 oraz 25
od 9 do 9350
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Wskaźniki jakości
dopasowania
Skala
Se/SDy
R2
Skala
Se/SDy
R2

Modele analityczno-empiryczne
Shell
(1977)
0,93
0,14
1,95
–

Witczak-Andrei Hirsch
(1977)
(2003)
liniowa
0,60
0,88
0,65
0,23
logarytmiczna
0,35
0,62
0,88
0,61

Witczak-Bari
(2005)
0,45
0,80
0,32
0,90

Tab. 5.3. Zakres wartości zmiennych użytych do opracowania modeli Hirscha i Witczak-Bari [Bari 2005]

Parametr

Model Hirscha
(2003)

Model Witczak-Bari
(2005)

Liczba oznaczonych EDM
Liczba mma
Liczba mm
Liczba lepiszczy
Va [%]
VMA [%]
VFA [%]
Temperatura [°F]
Częstotliwość obciążania [Hz]
Moduł sztywności EDM [ksi]

206
18
5
8
od 5,6 do 11,2
od 13,7 do 21,6
od 38,7 do 68,0
40, 70 oraz 100
0,1; 5
od 27 do 3031

7400
346
136
124
od 0,1 do 18,1
od 10,3 do 34,6
od 32,8 do 99,4
0; 14; 15,8; 40; 100 oraz 130
0,1; 0,5; 1; 4; 5; 10; 16 oraz 25
od 9 do 9350

Najlepsze dopasowanie dla danych z bazy głównej wykazuje opracowany na
podstawie tej bazy model Witczak-Bari. Model Hirscha dla tego zestawu danych wykazuje
gorsze dopasowanie, ale według współczynnika determinacji nadal jest to dopasowanie
wysokie (skala Guillforda). Należy także zwrócić uwagę na próbę korelacji oznaczonych w
laboratorium modułów sztywności z wartościami modułów sztywności obliczonymi z
modelami Van der Poela i Bonnaure (Shell Oil Models) zaprezentowaną w tabeli 5.1.
Wartości współczynnika determinacji bliskie zeru jednoznacznie klasyfikują wzajemne
dopasowanie tych zestawów wartości jako niezadowalające. Według autora rozprawy brak
widocznej zależności między tymi wielkościami jest spowodowany tym iż modele Van der
Poela i Bonnaure zostały opracowane dla metody zginania trapezoidalnej belki wspornikowej
(2PB-TR), a moduły sztywności w laboratorium oznaczano według metody osiowego
ściskania dynamicznego (DM), nie wspominając już o różnych sposobach zagęszczania
próbek. Według autora rozprawy potwierdza to, iż wartość modułu sztywności zależy od
metody jego oznaczenia, co zresztą jednoznacznie podał Van der Poel wprowadzając pojęcie
modułu sztywności [Van der Poel 1954], a o czym się często zapomina.
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5.6.

Model Witczak-El-Badawy (NCHRP 1-40D)

Podczas adaptacji modelu Witczak-Bari do kolejnej wersji MEPDG ujawniły się pewne
uchybienia tego modelu. Model Witczak-Bari jak wynika to z tabeli 5.2 optymalizowany był w
zakresie częstotliwości od 0,1 Hz do 25 Hz. Dwadzieścia pięć obciążeń na sekundę to górna
granica możliwości aparatury badawczej, co widać wyraźnie także po większej niepewności
pomiaru oznaczonych w tej częstotliwości wyników. Jednak według metody MEPDG [2008]
częstotliwości występujące w nawierzchni, blisko powierzchni nawierzchni, mogą być bardzo
duże, przekraczające nawet 100 Hz. Według modelu Witczak-Bari moduł sztywności przy tak
dużych częstotliwościach zaczynał zmniejszać swoją wartość co było niezgodne z regułami
fizyki. Wobec czego podjęto decyzję o ponownej kalibracji modelu, w oparciu o tę samą bazę
danych, tak aby wyeliminować to uchybienie. Rezultaty prac nad kolejną wersją modelu
zaprezentowano w pracy [Witczak i inni 2007]. Równanie modelu ma postać:
<>?|E @ |A’
= 0,02 + 0,:58 $ (|Š @ |•I,III^ )
DFG

$ ‹6,8232 & 0,032:4 $ H'II + 0,00431 $ H'II ' + 0,0104 $ H" & 0,00012 $ H" ' + 0,006:8 $ H#O
& 0,00016 $ H#O ' & 0,0:96 $ JK & 1,1689 $

+

1,43: + 0,03313 $ JK + 0,6926 $

JLMNN
Œ
JLMNN + JK

(5.19)

JLMNN
+ 0,00891 $ H#O & 0,0000: $ H#O ' & 0,0081 $ H#"
JLMNN + JK

1 + PQR•&4,5868 & *0,81:6*<>?zŠ @ z + *3,2:38*<>?*f Ž

gdzie:
|E*| – moduł sztywności mma [105 psi],*
|G*| – moduł ścinania asfaltu [psi],

d – kąt przesunięcia fazowego asfaltu [°].
Równanie dostosowane do jednostek układu SI przyjmuje postać:

<>?|E @ |A’
= &•, YbYZ + _, •Zba $ (|Š @ |•I,III^ )
DFG

$ ‹6,8232 & 0,032:4 $ H'II + 0,00431 $ H'II ' + 0,0104 $ H" & 0,00012 $ H" ' + 0,006:8 $ H#O
& 0,00016 $ H#O ' & 0,0:96 $ JK & 1,1689 $

+

1,43: + 0,03313 $ JK + 0,6926 $

JLMNN
Œ
JLMNN + JK

JLMNN
+ 0,00891 $ H#O & 0,0000: $ H#O ' & 0,0081 $ H#"
JLMNN + JK

1 + PQR•&a, ‘Zb & *0,81:6*<>?zŠ @ z + *3,2:38*<>?*f Ž

gdzie:
|E*| – moduł sztywności mma [MPa],
|G*| – moduł ścinania asfaltu [MPa],
d – kąt przesunięcia fazowego asfaltu [°].
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Rys. 5.8. Korelacja
elacja wartości modułów sztywności oznaczonych w laboratorium z obliczonymi według modelu
Witczak-El-Badawy [Witczak i inni 2007]
Tab. 5.4. Rezultaty porównani
ównania wartości modułów sztywności oznaczonych w laboratorium z obliczonymi
według modeli Witczak
Witczak-Bari i Witczak-El-Badawy [Witczak i inni 2007]

Parametr

Model Witczak-Bari
(2005)

Model Witczak-El-Badaway
Witczak
(2007)

Liczba oznaczonych EDM
7400
7400
Wsk
Wskaźniki jakości dopasowania w skali liniowej
Se/SDy
0,30
0,2
0,28
R2
0,91
0,9
0,92
Wskaźniki
aźniki jakości dopasowania w skali logarytmicznej
Se/SDy
0,44
0,4
0,44
2
R
0,81
0,8
0,81

Jak możnaa zauważyć modele Witczak
Witczak-Bari i Witczak-El-Badawy prezentują
ntują bardzo podobne
dopasowanie
nie względem danych oznaczonych w laboratorium. Po wprowadzeniu tych
poprawekk model Witczak
Witczak-El-Badawy został zaadoptowany do oprogramowania MEPDG
version 1.0 [2008]. W metodzie MEPDG [2008] model Witczak-El-Badawy
Badawy jest używany do
określaniaa modułów sztywności EDM wszystkich rodzajów mma przy bardzo zróżnicowanych
warunkach temperatury i częstotliwości.
5.7.

Hirscha
Ulepszony model Hi

W 2015 roku Christensen i Bonaquist w publikacji [[Christensen
ensen i Bonaquist 2015]
zaproponowali ulepszoną wersję modelu Hirscha. Autorzy starali się poprawić model Hirscha
poprzez:
1) Uproszczeniee postaci równania modelu.
2) Zastosowanie gęstości objętościowej kruszywa Gsb.
3) Zastosowanie współczynnika odwzorowującego wpływ poziomu odkształce
odkształcenia.
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4) Ponowną kalibrację modelu wykonaną na podstawie danych uzyskanych z nowszych
urządzeń pomiarowych, uwzględniających zmiany dokonane w normach.
5) Określenie wpływu twardnienia chemicznego na wartość modułu sztywności.
Przeprowadzone badania dowiodły, że twardnienie chemiczne ma tak niewielki wpływ na
wartość modułu sztywności, iż nie należy uwzględniać tego w modelu. Autorzy podają, że
moduł sztywności można oznaczać na próbkach mma od 3 do 28 dni po ich wykonaniu, a
przyrost modułu sztywności nawet po 90 dniach od wykonania także można uznać za
nieistotny pod warunkiem przechowywania próbek we właściwych warunkach. Autorzy
zaadoptowali do ulepszonego modelu poprawki uwzględniające możliwe różne poziomy
odkształcenia podczas badania i zmienność gęstości kruszywa, jednak jak sami zaznaczają,
wprowadzone poprawki w niewielkim stopniu ulepszają model i oddziaływają tylko na
niektóre analizowane przypadki. Bardzo istotną korektą modelu jest jego matematyczne
uproszczenie poprzez usunięcie drugiego składnika równania modelu.
Wzory na obliczenie modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego mieszanki
mineralno-asfaltowej mają postać:
Vyk
V{k $ Vyk
h + 3 $ zd@ z $ e
h}
100
10000
‚ = &22 $ (log|E @ |)' + 233 $ (log|E @ |) & 592

-,…O“"
|E @ |†‡ˆ
= vw $ x:960 $ Eˆ//
e1 &
q

gdzie:
vw
= 0,006

',I'
”K•• = 50:3ŠFL

J›œ
–—˜* ™0,6628 + 0,5861 ln šzd@ z $ 100 • & 0,128:*Jžœ & 0,1:06* ln(Ÿ)
+ 0,994
J›œ
1 + –—˜* ™0,6628 + 0,5861 ln šzd@ z $ 100 • & 0,128:*Jžœ & 0,1:06* ln(Ÿ)

oraz:
|E*| – moduł sztywności mma [MPa],
f – kąt przesunięcia fazowego mma [°],
|G*| – moduł ścinania asfaltu [Pa],
VMA – zawartość wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej (v/v) [%]
VFA – zawartość wolnej przestrzeni wypełnionej asfaltem w mma (v/v) [%]
Eagg – moduł kruszywa [MPa]
Gsb – gęstość mieszanki mineralnej [Mg/m3]
ε – odkształcenie próbki [-]
PC – współczynnik kontaktu [-]
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Rys. 5.9. Korelacja
elacja wartości modułów sztywności oznaczonych w laboratorium z obliczonymi według
ulepszon
ulepszonego modelu Hirscha [Christensen i Bonaquist 2015]

Rys. 5.10. Korelacja
elacja wartości kąta przesuniecia
ecia fazowego oznaczonych w laboratorium
z wartości
ościami modułu sztywności [Christensen
ensen i Bonaquist 2015
2015]

Autorzy
orzy w artykule [[Christensen i Bonaquist 2015]] nie podają,
podają na podstawie ilu
oznaczeń
aczeń został opracowany ulepszony model, z wykres
wykresu (rys. 5.9) można
możn domniemywać, iż
była to o wiele mniejsza baza danych od tej wykorzystanej do stworzenia modeli Wiczak
Wiczak-Bari
i Witczak-El-Badawy. Jedna
Jednak przy opracowywaniu modelu analizowano
lizowano również niepewność
pomiaru
u modułu sztywności, co nie było zauważalne przy opracowywaniu innych modeli.
Podano,
ano, że niepewność pomiaru modułu sztywności obliczona
ona dla różnych laboratoriów
(odtwarzalność) wynosi
osi około 15 – 20%. Według autora rozprawy lepsza
leps jest mniejsza baza
danych
ych zawierająca dane z laboratoriów przeprowadzających kontrole międzylaboratoryjne,
niż bardzo
dzo duża baza danych z laboratoriów, w których nie prowadzi się analiz niepewności
pomiaru
u oraz nie wykonuje wzorcowania urządzeń p
pomiarowych. Autorzy [Christensen
i Bonaquist 2015]] stwierdzają, że możliwym wydaje się, że dalsze zwiększanie dokładności
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modelu i innych modeli może być ograniczone przez dokładność urządzeń pomiarowych,
także tych służących pomiarowi wielkości związanych ze składem mma.
Christensen i Bonaquist [2015] zaznaczają, że model może być stosowany tylko do
obliczania modułu sztywności oznaczonego metodą osiowego ściskania dynamicznego (DM),
mimo iż ci sami autorzy w swoim wcześniejszym artykule [Christensen i inni 2003] próbują
zastosować opracowany przez siebie model Hirscha do innej metody oznaczania modułu
sztywności z miernym skutkiem.
Do oznaczenia modułu ścinania asfaltu należy stosować lepiszcze po starzeniu RTFOT.
Według [Christensen i Bonaquist 2015] użycie innych metod oznaczenia modułu ścinania
asfaltu, takich jak obliczanie jego wartości na podstawie wyników oznaczania penetracji czy
lepkości, może powodować bardzo duże błędy.

5.8.

Modele ANN

Istnieją także modele analityczno-empiryczne opracowane z wykorzystaniem
sztucznych sieci neuronowych (ang. artificial neural network). Z niektórymi z nich można się
zapoznać w [Kim i inni 2011, Far i inni 2009, El-Badawy i inni 2016]. Modele oparte na
sieciach neuronowych bywają określane jako przyszłość i nowa generacja w tej dziedzinie, co
można stwierdzić po tytule pracy [Ceylan i inni 2009]: Looking to the future: The nextgeneration hot mix asphalt dynamic modulus prediction models. Federal Highway
Administration (FHWA) sfinansowała program badawczy [Kim i inni 2011], w wyniku którego
powstało oprogramowanie ANNACAP (ang. Artificial Neural Networks for Asphalt Concrete
Dynamic Modulus Prediction), którego zastosowanie omawia praca [Korczak 2013]. W
ramach projektu badawczego FHWA zebrano cztery najbardziej powszechne modele
analityczno-empiryczne i porównano je z trzema modelami opracowanymi w oparciu o ANN.
Ogólnie rzecz biorąc, stwierdzono, że modele ANN zapewniają dokładniejsze przewidywane
wartości niż wszystkie cztery popularnie stosowane modele analityczno-empiryczne. Autor
pracy zaznacza jednak, że modele najprawdopodobniej nie były porównywane na
niezależnych bazach danych, to znaczy że bazy danych, na których porównywano modele
posłużyły jednocześnie do ich weryfikacji, podobnie zresztą jak to zostało zrobione na
przykład w przypadku opracowywania modelu Witczak-Bari. Zastosowanie opracowanych
trzech modeli ANN na niezależnych danych zaprezentowane w [Korczak 2013] nie wypada
już tak bardzo optymistycznie. Na rysunku 5.11 można się zapoznać z graficzną analizą
dokładności trzech modeli ANN w porównaniu z modelami tradycyjnymi.
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Rys. 5.11. Porównanie wartości
ości modułów sztywności oznaczonych w laboratorium z obliczonymi według
różnych
ych mod
modeli (trzech modeli ANN, Witczak-Bari, Hirsch) [Far i inni
inn 2009]
A) Porównanie
wnanie wartości modułów sztywności EDM dla modelu ANN#1
B) Porównanie
ie wartości modułów sztywnoś
sztywności EDM dla modeli ANN#2 i Witczak
Witczak-Bari
C) Porównanie wartości modułów sztywności EDM dla modeli ANN#3 i Hirsch

Autor rozprawy nie neguje jednak opinii, że sztuczne sieci neuronowe mogą
najdokładniej
dniej obliczać moduł sztywności i dużego potencjału tego rozwiązania. Jednak należy
także mieć na uwadze niektóre słabe strony takich modeli. Równanie modelu opartego na
sztucznych sieciach neurono
ronowych zapisane jest w postaci macierzowej,
wej, co utrudnia jego
prostą i szybką aplikację oraz powoduje, że zastosowanie takiego modelu może się odbywać
tylko poprzez zastosowanie zaawansowanego oprogramowania komputerowego (np.
Matlab) lub oprogramowania specjalnie dedykowanego takim rozwi
rozwiązaniom
ązaniom jak ANNACAP.
Ten aspekt może generować koszty i znacząco utrudnia zastosowanie modelu osobom na co
dzień
eń nie związanym z zawansowanym oprogramowaniem matematycznym, chociaż z
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drugiej strony można powiedzieć, że równanie różnych modeli Witczaka też nie jest
najłatwiejsze do zastosowania, ale można je zastosować w takim programie jak Microsoft
Excel. Macierzowe równanie modelu powoduje również, iż trudniejsze staje się
wnioskowanie o wpływie poszczególnych zmiennych (np. ilości asfaltu) na zmienność
wartości modułu sztywności. Ponadto zdarza się, iż nie podaje się zestawu macierzy
umożliwiającego zastosowanie modelu. Według autora rozprawy należałoby też ocenić
wpływ niepewności pomiaru na modele ANN, który może się okazać większy niż w przypadku
modeli tradycyjnych.
5.9.

Inne modele analityczno-empiryczne

Wobec dużej ilości obecnie publikowanych artykułów nie sposób w tej pracy
zaprezentować wszystkich opracowanych modeli analityczno-empirycznych, co więcej nie
można mieć pewności, że jakiegoś bardzo istotnego modelu nie przeoczono podczas
długotrwałej analizy literaturowej. Jednak, według stanu wiedzy autora rozprawy po analizie
literaturowej, omówiono już wszystkie najczęściej stosowane modele analitycznoempiryczne. Do rzadziej stosowanych modeli można zaliczyć na przykład model Al-Khateeb-a
[Kim i inni 2011], w którym jedną ze zmiennych jest moduł ścinania asfaltu w stanie szklistym
|G*|g albo model Idaho [Bayomy i inni 2012], w którym występuje zmienna odwzorowująca
stopień zagęszczenia próbek mma zagęszczanych w prasie żyratorowej. Ciągle także
powstają nowe modele analityczno-empiryczne [Yang i You 2015].
Biorąc pod uwagę cel i zakres niniejszej pracy bardzo istotne są modele analitycznoempiryczne opracowane przez włoski zespół badawczy (Giuliana G., Nicolosi V., Festa B.)
[Giuliana i inni 2012]. Te modele analityczno-empiryczne zostały opracowane dla mma o
strukturze porowatej właśnie poprzez adaptację różnych modeli Witczaka do obliczania
wartości modułu sztywności oznaczanego według metody belki zginanej 4PB-PR.
Opracowane modele można by próbować ekstrapolować poza graniczne wartości zmiennych
wykorzystanych do opracowania modeli, jednak przy tego typu próbach, autor pracy
otrzymywał zupełnie niewiarygodne wyniki obliczeń. Jednak tematyka publikacji [Giuliana
i inni 2012] jest najbardziej zbliżona do celu niniejszej rozprawy doktorskiej.
5.10. Modele
analityczno-empiryczne
mieszanek mineralno-asfaltowych

a

zmiany

technologii

produkcji

Wykorzystanie do produkcji mma materiałów z recyklingu jak i technologia mma na
ciepło (ang. WMA – warm mix asphalt) nie pozostaje bez wpływu na moduł sztywności mma
|E*|, a więc tego typu zmiany technologiczne powinny znaleźć także odwzorowanie w
omawianych modelach analityczno-empirycznych. W nowszej literaturze dotyczącej modeli
analityczno-empirycznych problem wpływu tych zmian technologicznych jest podejmowany
[Christensen i Bonaquist 2015, Ma i inni 2015, Esfandiarpour i Shalaby 2017], jednak
tematyka niniejszej pracy nie obejmuje tego zagadnienia.
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5.11. Porównania modeli analityczno-empirycznych w dostępnej literaturze
Porównywanie różnych modeli analityczno-empirycznych do obliczania modułu
sztywności lub kąta przesunięcia fazowego powinno się opierać głównie na statystycznej
ocenie ich skuteczności rozumianej jako osiągnięcie najmniejszych różnić pomiędzy
wartościami oznaczonymi w laboratorium a obliczonymi z użyciem modelu. Ocena
skuteczności modeli powinna być prowadzona na danych niezależnych, to znaczy na danych,
które uprzednio nie służyły do kalibracji któregokolwiek z porównywanych modeli. Częstym
zabiegiem prezentowanym w artykułach jest opracowanie modelu na podstawie jednej bazy
danych, a potem z wykorzystaniem tej samej bazy danych porównywanie opracowanego
modelu z innymi. Nie można tego zabraniać, bowiem taki zabieg ma również pewną wartość,
jednak takie porównanie może być nieobiektywne.
Jednak w literaturze nie brakuje prac naukowych dotyczących porównania modeli
analityczno-empirycznych opracowanych według oznaczania modułu zespolonego metodą
osiowego ściskania dynamicznego (DM), także tych wykonanych na danych niezależnych.
Autor rozprawy zapoznał się z około 60 pozycjami literaturowymi dotyczącymi modeli
analityczno-empirycznych, z których większość nie została ujęta w spisie literatury. Zdaniem
autora rozprawy najlepsze, wyczerpujące i aktualne podsumowanie ogółu prac dotyczących
skuteczności modeli można znaleźć w [Khattab i inni 2017]. Dlatego jako porównanie modeli
postanowiono zamieścić obszerny fragment przetłumaczonego tekstu tej pracy z rozdziału 4,
wraz z wynikami badań.
Kilka prac koncentrowało się na wykorzystaniu danych zawierających oznaczone
moduły sztywności |E*| do porównania i oceny dokładności dwóch dobrze znanych modeli
Witczaka (modelu Witczak-Andrei nazywanego także NCHRP 1-37A oraz modelu Witczak-ElBadawy nazywanego także NCHRP 1-40D). Badania przeprowadzone przez Al-Khateeb i
innych oraz przez Yousefdoost i innych wykazały, że model NCHRP 1-37A dokładniej
przewidywał wartości modułu sztywności, niż model NCHRP 1-40D, szczególnie w wysokiej
temperaturze. Natomiast ostatnie badania przeprowadzone w Chinach przez Wanga i innych
wykazały, iż model NCHRP 1-40D wykazywał lepsze oszacowanie wartości |E*| w
porównaniu do modelu NCHRP 1-37A.
W kilku innych pracach porównano dokładność prognoz modelu NCHRP 1-37A oraz
modelu Hirsha. Na przykład Kim i inni w północnej Karolinie przetestowali 42 mma i wykazali,
że model NCHRP 1-37A dawał lepsze wartości |E*| w porównaniu do modelu Hirscha w
niskiej temperaturze. Jednak oba modele wykazywały podobne zachowanie w temperaturze
pośredniej i wysokiej. Obulareddy i inni przetestowali 11 betonów asfaltowych z różnych
projektów w Luizjanie, a wyniki pokazały, że model Hirscha miał doskonałą korelację ze
zmierzonymi wartościami modułu sztywności, na każdym poziomie natężenia ruchu, w
porównaniu z modelem NCHRP 1-37A. Awed i współpracownicy doszli do wniosku, że modele
Hirsha i NCHRP 1-37A wygenerowały dokładniejsze wartości |E*| w porównaniu do modelu
NCHRP 1-40D na podstawie pomiarów 1032 wartości |E*| z 25 mma ze stanu Idaho.
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Dokładność prognoz modeli NCHRP 1-40D i Hirscha była również badana przez
Sakhaeifara i współpracowników na podstawie 3180 oznaczeń |E*|. Wyniki pokazały, że
modele NCHRP 1-40D i Hirscha wytwarzały niepożądane odchylenia przy małych i dużych
wartościach |E*|. Ostatnio Georgouli i inni przetestowali 15 mma przeznaczonych do
warstwy podbudowy i do warstwy wiążącej (oznaczono 1350 |E*|) z Grecji, aby ocenić
dokładność modeli NCHRP 1-37A, NCHRP 1-40D i Hirscha. W przypadku mma do warstw
podbudowy wyniki pokazały, że model NCHRP 1-37A dawał dokładne wyniki. Z drugiej strony
model Hirscha zaniżał wartości |E*|, podczas gdy model Bariego i Witczaka zawyżał wartości
|E*|. Naukowcy donoszą również, że duże odchylenie w szacowanych wartościach |E*|
greckich mma wykonanych z wykorzystaniem modelu Bariego i Witczaka lub modelu NCHRP
1-40D wynikają z powiązanych z tymi modelami, równań użytych do oszacowania |Gb*| i db,
które w większości przypadków nie wykazują akceptowalnych wartości.
Niewiele prac poświęcono zaś, badaniu wpływu poziomu danych wejściowych
dotyczących właściwości lepiszcza, według MEPDG, na dokładność modeli do obliczania
modułu sztywności |E*|. Istnieją badania oceniające wpływ poziomu danych wejściowych
dotyczących lepiszcza na oba modele Witczaka, które wykonano na 27 mma ze stanu Idaho.
Według MEPDG, dane o właściwościach lepiszcza dla poziomów 1 i 2 powinny zostać
otrzymane z badań laboratoryjnych, zaś dla poziomu 3 dane o właściwościach lepiszcza
otrzymuje się poprzez wykorzystanie typowych wartości ASTM Ai-VTSi. Po wykonaniu
wspomnianych już badań w stanie Idaho, naukowcy stwierdzili, że model NCHRP 1-37A, do
którego wprowadzono dane z trzeciego poziomu wykazał największą dokładność, w
porównaniu do wartości obliczonych z innych poziomów i do modelu NCHRP 1-40D na
wszystkich trzech poziomach wejściowych danych o lepiszczu. Podobne wyniki dotyczące
mieszanek z Królestwa Arabii Saudyjskiej również zostały przedstawione przez Khattab i
innych. Tak więc, na podstawie wielu badań literaturowych obejmujących prezentowane
modele do obliczania modułu sztywności |E*|, można przypuszczać, że dokładność predykcji
tych modeli nie jest spójna i zmienia się w zależności od właściwości mma i lepiszcza [Khattab
i inni 2017].
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Rys. 5.12. Korelacja wartości modułów sztywności oznaczonych w laboratorium
z obliczonymi według różnych modeli Witczak-El-Badawy i Hirscha
obliczonych w oparciu o dane o właściwościach lepiszcza z trzech poziomów [Khattab i inni 2017]
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W obszernie cytowanej pracy [Khattab i inni 2017] wykonano również porównanie
modelu Witczak-El-Badawy z modelem Hirscha. Rezultaty tego porównania przedstawiono
na rys.5.12. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono [Khattab i inni 2017], że
model Witczak-El-Badawy wykazuje mniejsze odchylenia w niskiej i wysokiej temperaturze
niż model Hirscha. Największą dokładność i najmniejsze odchylenia w niskiej i wysokiej
temperaturze dla obu modeli uzyskano dla trzeciego poziomu danych wejściowych.
Podsumowując cały przegląd literatury wykonany przez autora rozprawy właściwy
wydaje się być wniosek Christensena i innych [2015], że uzyskanie większej dokładności
modeli analityczno-empirycznych jest ograniczone przez dokładność urządzeń pomiarowych
służących zarówno do oznaczania samego modułu sztywności jak i do oznaczenia danych
wejściowych do modelu. Nieco zaskakującym jest fakt, iż największą dokładność modele
analityczno-empiryczne wykazują dla danych o właściwościach lepiszcza z trzeciego poziomu,
czyli poziomu, który teoretycznie, ze względu na zmienność cech lepiszcza, powinien
charakteryzować się najmniejszą dokładnością. Zdaniem autora rozprawy opisany paradoks
prawdopodobnie można wyjaśnić dokładnością urządzeń badawczych. Niepewność pomiaru
właściwości lepiszcza oznaczanych w urządzeniu DSR jest tak duża, iż bardziej poprawne
wartości danych o właściwościach lepiszcza uzyskuje się z wyznaczonych dla asfaltu krzywych
wiodących. Do dokładności pomiarów w Stanach Zjednoczonych nie przywiązuje się
właściwej wagi, czego dowodem może być to, iż w żadnej z analizowanych prac autor
rozprawy nie znalazł zapewnień dotyczących kalibracji urządzeń pomiarowych, a na ich
dokładność zwracali uwagę na przykład Christensen i Bonaquist w [2015] i Witczak w [2015].
W analizowanej literaturze nie znaleziono też przykładów zastosowania ulepszonego modelu
Hirscha.
Należy także ustalić, czy ewentualne dalsze działania w kierunku zwiększania
dokładności modelu są sensowne. Należy pamiętać, iż zmienność materiału wbudowanego w
warstwę nawierzchni jest bardzo duża, co potwierdza chociażby analiza zawartości wolnych
przestrzeni przeprowadzona na próbkach odwierconych z nawierzchni.
5.12. Wybór modeli analityczno-empirycznych jako modeli bazowych do opracowania
modelu dotyczącego metody belki zginanej
Po wykonaniu analizy literatury autor rozprawy jako modele bazowe do opracowania
modelu analityczno-empirycznego wybrał model Witczak-El-Badawy i model Hirscha.
Według analizy literatury te dwa modele cechują się największą dokładnością w predykcji
modułu sztywności mma |E*|. Model Bonnaure, mimo iż jako jedyny został opracowany dla
próbek belkowych, jest modelem opracowanym w zbyt odległych już czasach, kiedy nie
znano obecnie stosowanych technik optymalizacyjnych, w związku z czym jego dwa
równania nie mogą stanowić równań wzorcowych. Również sposób oznaczania właściwości
lepiszcza w tym modelu nie przystaje do czasów obecnych, w których dokładność urządzeń
pomiarowych jest większa. Model Witczak-Andrei nie jest brany pod uwagę, gdyż
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właściwości lepiszcza są w nim określone poprzez lepkość oznaczaną w lepkościomierzu
Brookfielda, a ten sposób badania został zastąpiony oznaczaniem modułu ścinania asfaltu
|G*| i kata przesunięcia fazowego d w urządzeniu DSR, zgodnie z metodą Superpave.
Opracowanie nowego modelu w oparciu o sztuczne sieci neuronowe zostało także
odrzucone przez autora rozprawy z uwagi na konieczność wyrażenia równania takiego
modelu w formie macierzowej i wiążącymi się z tym konsekwencjami. Wyżej przez autora
rozprawy została oceniona prosta forma równania, która będzie pozwalała na zastosowanie
nowoopracowanego modelu nawet w najprostszych programach. Poza tym opracowanie
modelu opartego na sztucznych sieciach neuronowych zawsze poprzedzało opracowanie
modeli o tradycyjnej formie. Jednak na podstawie analizy literatury nie można wykluczyć, iż
takie modele mogą cechować się największą dokładnością. Autor rozprawy uważa, że przy
opracowaniu modelu w oparciu o sztuczne sieci neuronowe trzeba zwrócić większą uwagę
na wrażliwość takiego modelu na niepewność pomiarową urządzeń pomiarowych. Nie
wyklucza się jednak stworzenia takiego modelu w przyszłości i jego adaptacji w programie
komputerowym, co znacząco ułatwi jego stosowanie.
Modele Witczak-El-Badawy i Hirscha zostały wybrane nie tylko z powodu
powszechności ich stosowania, aczkolwiek to także bardzo istotna kwestia. Proces
opracowania modelu Witczak-El-Badawy (który jest modyfikacją modelu Witczak-Bari) jest
najlepiej opisany w dostępnej autorowi rozprawy literaturze. Ponadto model Witczak-ElBadawy jest modelem zaadaptowanym do MEPDG [2008]. Model Hirscha jest ważny ze
względu na zbliżoną do modeli Witczaka dokładność i prostą formę równania, która zgodnie
z sugestiami z [Christensen i Bonaquist 2015] może zostać jeszcze uproszczona.
5.13. Dane wejściowe wykorzystywane w modelach Witczak-El-Badawy oraz Hirscha
[Słowik i Bartkowiak 2018]
Modele Witczaka i Hirscha różnią się pod względem wprowadzanych danych
wejściowych. Do wielkości fizycznych oznaczanych w badaniach laboratoryjnych, które są
wykorzystywane do modeli analityczno-empirycznych, można zaliczyć:
a) wielkości oznaczane dla asfaltu:
v |G*| – moduł ścinania asfaltu [MPa],
v d – kąt przesunięcia fazowego asfaltu [deg],
v Gb – gęstość asfaltu [Mg/m3], (oznaczenie europejskie ρB),
b) wielkości oznaczane dla mieszanki mineralnej:
v Gsb – gęstość mieszanki mineralnej [Mg/m3], (oznaczenie europejskie ρagg),
v P200, P4, P38, P34 – zawartość frakcji kruszywa na sicie o danej wielkości
oczka [%],
c) wielkości oznaczane dla mma:
v Pb – efektywna zawartość asfaltu w masie mma (m/m) [%], (oznaczenie
europejskie B),
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v Gmm – gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej [Mg/m3], (oznaczenie
europejskie ρm),
v Gmb – gęstość objętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej [Mg/m3],
oznaczenie europejskie ρb).
Na podstawie tych wielkości oblicza się inne wielkości:
Š¡L
Vˆ = e1 &
h $ 100
(5.25)*
Š¡¡
gdzie:
Va – zawartość wolnej przestrzeni w mma [%],
Š¡L $ (1 & HL )
Vyk = e1 &
h $ 100
(5.26)*
ŠFL
d!%
Vyk = Vˆ + v% $
*
(5.2:)*
d%
gdzie:
VMA – zawartość wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej (v/v) [%],
Vˆ
(5.28)*
V{k = e1 &
h $ 100*
Jžœ
gdzie:
VFA – zawartość wolnej przestrzeni wypełnionej asfaltem w mma (v/v) [%],
d!%
V%¢££ = v% $
*
(5.29)*
d%
gdzie:
Vbeff – efektywna zawartość objętościowa asfaltu w mma (v/v) [%].
Tabela 5.5. Dane wejściowe wprowadzane do wybranych modeli analityczno-empirycznych

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dane
wejściowe
|G*|
d
VMA
VFA
P200, P4, P38,
P34
Va
Vbeff

Model
WitczakEl-Badawy
X
X

Hirscha
X
X
X

X
X
X

Zestawienia danych wejściowych bezpośrednio wykorzystywanych w modelu
Witczak-El-Badawy i w modelu Hirscha wykonano w tabeli 5.5. W obu modelach jako
wielkość wejściowa występuje moduł ścinania asfaltu |G*|. W modelu Witczak-El-Badawy
dodatkowym parametrem charakteryzującym właściwości asfaltu jest kąt przesunięcia
fazowego d, który nie występuje w modelu Hirscha. W modelu Witczak-El-Badawy jako dane
wejściowe wykorzystuje się wielkości oznaczane standardowo w laboratorium podczas
badań mma. W modelu tym kruszywo charakteryzuje się poprzez dane o uziarnieniu
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mieszanki mineralnej. Natomiast w modelu Hirsc
Hirscha kruszywo charakteryzuje się poprzez
gęstość mieszanki
zanki mineralnej Gsb, która nie zawsze bywa oznaczana w polskich
p
laboratoriach,
możnaa ją jednak obliczyć na podstawie
stawie oznaczeń gęstości wykorzystanych kruszyw
(najczęściej
ściej podanych przez producenta kruszywa)
zywa) i ich procentowej zawartości w mieszance
według normy [PN-EN
EN 12697
12697-5]. W publikacji [Bari i Witczak 2006] autor
torzy modelu WitczakBari stwierdzają, iż uwzględnienie w modelu zmiennej
ennej charakteryzującej kształt ziaren
kruszywa mogłoby znacząco
cząco popra
poprawić jego dokładność i określają tego typu badania jako
kolejny etap rozwoju
woju modelu.
żliwości modelu Witczak
Witczak-Bari
5.14. Analiza wrażliwości
Według [Wyczałek
załek 2009] analiza wrażliwości modelu matematycznego ma najczęściej
na celu określenie
kreślenie zależności przyczynowo
przyczynowo-skutkowych
ch między parametrami modelu i danymi
wejściowymi a efektem modelowania. Źródłami niepewności wyników są błędy modelu
(algorytmu)
gorytmu) i błędy danych. Te pierwsze mają charakter systematyczny, drugie powinny być
błędamii przypadkowymi. Testując model z wy
wykorzystaniem
korzystaniem przyjętych danych wzorcowych
można zatem określić wrażliwość poszczególnych składników użytego algorytmu na zmienne
dane.
e. Rozpatruje się oddzielnie poszczególne kategorie danych w celu odrębnej oceny ich
wpływu na wartość wynikową
wynikową.
Tab. 5.6. Dane do analizy wrażliwości modułu ścinania asfaltu |G*| [Bari 2005]
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Autorzy
orzy omawianych modeli rzadko prezentowali analizę wrażliwości opracowanych
przez
ez nich modeli analityczno
analityczno-empirycznych.
nych. Właściwie jedynym modelem dla którego
zaprezentowano
rezentowano przeprow
przeprowadzoną
oną analizę wrażliwości jest model Witczak
Witczak-Bari [Bari 2005,
Bari i Witczak 2006]. Analizę wrażliwości przeprowadzono dla jednej częstotliwości 10 Hz i
trzech wartości temperatury: 14, 70 i 130
130°F (odpowiednio -10;
10; 21,1; 54,4°C).
54,4
Na potrzeby
analizy wrażliwości podzielono bardzo dużą bazę danych na określone grupy danych.
Wartości
ości w danych grupach dobierano i uśredniano tak, aby uzyskać pełen zakres zmienności
analizowanej
nej zmiennej przy niezmienności pozostałych zmiennych występujących w modelu
(zmienność innych
ych zmiennych była mniejsza od niepewności pomiaru danej wielkości).
Przykład tak zestawionych danych przedstawiono w tab
tabeli 5.6. Analizowa
owaną zmienną jest w
tym wypadku moduł ścinania asfaltu |G*|, inne zmienne są stałe.

Rys. 5.13. Rezultaty
ezultaty analizy wrażliwości dla zmiennych charakteryzujących uziarnienie
arnienie kkruszywa [Bari 2005]
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Rys. 5.14. Rezultaty
ezultaty analizy wrażliwości dla efektywnej zawartości asfaltu i zawartości wolnych przestrzeni
[Bari 2005]

Rys. 5.15. Rezultaty analizy wrażliwośc
wrażliwości dla modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego asfaltu [Bari 2005]

Z analizy wrażliwości wynika, że największy wpływ na wartość modułu sztywności
mma |E*| mają właściwości
ości asfaltu,
u, w tym szczególnie moduł ścinania asfaltu |G*|, co jest
zgodne z ustaleniami Christensena i innych [2003], którzy stwierdzają, że moduł sztywności
mma |E*| jeśli nie zależy nam na dużej dokładności można szacować tylko w oparciu o
wartość modułu
łu ścinania asfaltu |G*|. Duży wpływ na wartość modułu sztywności mma
|E*| według tej analizy ma też, kkąt przesunięcia fazowego asfaltu d,, jednak można zwrócić
uwagę, że w przypadku tej wielkości niezgodność pomiędzy
iędzy wartościami otrzymanymi z
modelu
lu a wartościami oznaczonymi laboratoryjnie jest największa, co może być argumente
argumentem
za nieuwzględnianiem
uwzględnianiem tej wielkości w modelu Hirscha. Na
Następnie
stępnie po tych wielkościach, jako
istotne należy wymienić zawartość wolnych przestrzeni w mma Va i efektywną zawartość
asfaltu Vbeff. Wpływ zmiennych charakteryzujących uziarnienie mma jest najmniej znaczący.
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Można też zaobserwować znaczące niezgodności pomiędzy wartościami otrzymanymi z
modelu a wartościami oznaczonymi laboratoryjnie w temperaturze 14°F dla zmiennych P38,
P34.
Na podstawie przedstawionych wykresów można także stwierdzić, iż niezależnie od
temperatury, moduł sztywności mma |E*| zwiększa się wraz z zwiększaniem się wartości
modułu ścinania asfaltu |G*|. Moduł sztywności mma |E*| niezależnie od temperatury,
zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się wartości kąta przesunięcia fazowego asfaltu d,
zawartości wolnych przestrzeni Va oraz zawartości asfaltu Vbeff.
Na podstawie rysunku 5.16 można stwierdzić, iż model prezentuje właściwą
wrażliwość na zmianę efektywnej zawartości asfaltu i zawartości wolnych przestrzeni. Nie
obserwuje się żadnych lokalnych nieciągłości czy niezgodności z aktualnym stanem wiedzy
dotyczącej tego tematu.
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Rys. 5.16. Graficzn
iczne przedstawianie wartości modułu sztywności |E*| (nomogram)
(nomogra
uzyskanych z modelu Witczak
czak-Bari dla efektywnej zawartości asfaltu i zawartości wolnych przestrzeni
w różnej temperaturze [Bari 2005]
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Rozdział 6:

6.1.

NIEPEWNOŚĆ
STATYSTYCZNE

POMIARU

ORAZ

INNE

ZAGADNIENIA

Niepewność pomiaru i tolerancja

Według [Arendarski 2013] wynik pomiaru jest tylko przybliżeniem (estymatą) wartości
wielkości mierzonej i dlatego każdemu wynikowi pomiaru towarzyszy niepewność wynikająca
z jego losowości. Wynik należy podawać nie za pomocą jednej liczby, ale tak jak zmienną
losową ciągłą w postaci przedziału, nazywanego przedziałem ufności (niepewności). Wtedy z
określonym prawdopodobieństwem, przypisanym temu przedziałowi, można przyjąć, że
wartość wielkości mierzonej jest w nim zawarta, oczywiście pod warunkiem, że pomiar i
analiza dokładności zostały wykonane poprawnie. Czyli wynik pomiaru powinien składać się
nie tylko z wartości średniej, ale także z niepewności pomiaru, która powinna być integralną i
nieodłączną częścią wyniku pomiaru. Według Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
(ang. International Organization for Standardization – ISO) niepewność pomiaru to parametr
związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które można w
uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej [GUM 2008, Arendarski 2013]. Ponadto
pomiar powinien być tak opracowany i wykonany, aby wynik pomiaru był wiarygodny i
użyteczny. O tym jak należy rozumieć te dwa przymiotniki można przeczytać w [Arendarski
2013].
Pojęciami związanymi z niepewnością pomiaru są pojęcia takie jak: tolerancja
i wymagana zdolność pomiarowa. Tolerancja to liczba mianowana określająca różnicę
między największą i najmniejszą akceptowalną wartością danej cechy. Określa ona przedział,
w którym powinny się zawierać rzeczywiste wartości określanej cechy w poszczególnych
egzemplarzach wytwarzanych wyrobów [Arendarski 2013]. Jeśli wynik pomiaru ma być
użyteczny, należy określić dopuszczalną niepewność pomiaru rozumianą jako graniczna
wartość, przy której wynik pomiaru może być jeszcze podstawą do oceny lub podjęcia decyzji
[Arendarski 2013]. Zrozumiałe jest więc działanie mające na celu zmniejszenie niepewności
pomiarowej, jednak takie działanie pociąga za sobą wzrost kosztów, rozumianych
na przykład jako nakłady finansowe, czy czas poświęcony na wykonanie badań. Dlatego
należy w racjonalny sposób określić wymaganą (dopuszczalną) niepewność pomiaru
i stosunek tej niepewności do tolerancji badanej cechy, który w literaturze [Arendarski 2013]
nazywa się zdolnością pomiarową. Wymaganą zdolność pomiarową najlepiej jest określić
przed przystąpieniem do oznaczenia danej wielkości. Arendarski [2013] podaje, że jeżeli
mierzone są części maszyn najczęściej przyjmuje się, że wymagana zdolność pomiarowa
powinna wynosić 0,1 T, gdzie T to tolerancja wymiaru. Jednak nie jest to reguła
obowiązująca dla wszystkich pomiarów. W budownictwie, a w szczególności budownictwie
drogowym, osiągniecie takiej zdolności pomiarowej dla pojedynczego pomiaru, według
dotychczasowych doświadczeń autora, jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Wynika to z
faktu, iż materiał taki jak mma cechuje się dużo większą zmiennością właściwości fizycznych
niż np. stal, co wynika z większej niejednorodności mma. Takie tezy znajdują potwierdzenie
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w literaturze [Stefańczyk i Mieczkowski 2009] według której, ze względu na wielofrakcyjność
materiału mineralnego, jego zróżnicowany skład mineralogiczny oraz zmienność właściwości
lepiszcza asfaltowego, beton asfaltowy przedstawia sobą jeden z najbardziej złożonych
materiałów budowlanych.
Obecnie standardową częścią procesu budowy drogi jest kontrola jakości jej
elementów, która opiera się na ocenie zgodności danego elementu drogi, np. nawierzchni,
z dokumentacją. Ocena jakości mma powinna polegać na przyporządkowaniu jej jednej
z dwóch kategorii: „dobra” lub „niedobra”, a bardziej precyzyjnie ujmując „zgodna
z wymaganiami” lub „niezgodna z wymaganiami”, gdyż należy brać pod uwagę,
że wymagania mogą być źle ustalone. Warunkiem koniecznym uniknięcia błędnej decyzji jest
to aby niepewność pomiaru była mniejsza od połowy ustalonej tolerancji (U < 0,5 T). W
produkcji masowej, do jakiej można zaliczyć produkcję mma, należałoby szczegółowo
określić tolerancję i dopuszczalną niepewność pomiaru, obie te wielkości powinny być
zdaniem autora rozprawy określone przez inwestora. Należałoby także określić wzajemne
położenie względem siebie pól tolerancji i niepewności pomiaru. Możliwe rozwiązania
wzajemnego położenia względem siebie tych pól pokazano na rysunku 6.1.

Rys. 6.1. Przykłady różnych krańcowych położeń pól niepewności pomiaru względem pola tolerancji mierzonych
cech wyrobu: a) zbliżone ryzyko dostawcy i odbiorcy, b) zminimalizowane ryzyko odbiorcy, c) zminimalizowane
ryzyko dostawcy; oznaczenia: A-dolna graniczna wartość cechy, B-górna graniczna wartość cechy, T-tolerancja,
U-niepewność pomiaru [Arendarski 2013]

Jeżeli, ze względu na koszty lub z innych powodów, przyjęcie elementu brakowego jest
niedopuszczalne, ryzyko takiej decyzji można zmniejszyć do nieistotnych wartości, zawężając
tolerancję odbiorczą T0 jak na rysunku 6.1b. Jednak w takim przypadku rośnie ryzyko
dyskwalifikowania wyrobów o cechach zgodnych z wymaganiami. Z kolei na rysunku 6.1.c
przedstawiono sposób na zminimalizowanie tego ryzyka kosztem wzrostu ryzyka przyjęcia
wyrobu niezgodnego z wymaganiami. Takie podejście do kontroli jakości jest domeną
np. fabryk produkcyjnych. Można sobie wyobrazić, że na przykład przy produkcji tłoków do
cylindrów, takie podejście jest konieczne. Jednak wraz z rozwojem techniki również przy
produkcji mma można starać się wdrożyć takie postępowanie, mimo iż niespełnienie
niektórych cech w przypadku mma nie powoduje natychmiastowych komplikacji, tak jak na
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przykład niepasujący do siebie tłok z cylindrem. Obecnie można odnieść wrażenie,
że zarówno wartości niektórych wymagań jak i wartości tolerancji niektórych cech nie są
należycie dokładnie ustalone i przy ich ustalaniu nie kierowano się możliwą do osiągnięcia
zdolnością pomiarową, co może być źródłem nieporozumień na styku wykonawca-inwestor.
Te niedokładności powodują, że proces kontroli jakości jest mniej sensowny. Należy także
wziąć pod uwagę, że dokładniejsze ustalanie wartości wymagań technicznych i tolerancji
wiąże się z koniecznością prowadzenia zaawansowanych badań naukowych określających
zależność pomiędzy cechami mma a zachowaniem się mma w nawierzchni. Natomiast
uzyskanie wymaganej zdolności pomiarowej danej cechy wiąże się z dokładnymi badaniami
niepewności pomiaru danej cechy mma. Działania tego typu pozwoliłyby także na eliminację
badań, które charakteryzują się zbyt dużą niepewnością pomiaru, a w konsekwencji
do racjonalizacji kontroli jakości i poprawy jakości budowanych dróg. Jedną z analizowanych
podczas kontroli jakości cech mma powinien być zdaniem autora rozprawy moduł sztywności
mma |E*|.
6.2.

Sposób analizy wyników badań

Przy prowadzeniu badań naukowych najczęściej należy nie tylko odpowiedzieć czy
dany wynik badania spełnia jakieś kryteria, ale także wiarygodnie porównywać ze sobą
wyniki badań, co razem z najczęściej bardzo ograniczoną ilością prób powoduje, że
niepewność pomiaru i tolerancję określa się w inny sposób niż przy masowej produkcji. Na
podstawie własnych analiz [Słowik i Bartkowiak 2016] autor rozprawy stwierdził, że jeśli
liczebność różnych prób jest większa lub równa sześciu elementom (n≥6) to można
przeprowadzić analizę badań składającą się z następujących etapów:
1) Sprawdzenie każdej próby testami statystycznymi eliminującymi wartości
odbiegające, według autora testy pozwalające odrzucić najwięcej podejrzanych
wartości to kryterium Chauveneta i test Hampela [Słowik i Bartkowiak 2016].
2) Sprawdzenie normalności rozkładu każdej próby, można do tego wykorzystać testy
Kołmogorova-Smirnova, Lilliefors’a, Shapiro-Wilka, D'Agostino-Pearsona. Przy czym
autor rozprawy za najodpowiedniejszy uznaje test D'Agostino-Pearsona.
3) W przypadku potwierdzenia normalności rozkładu należy obliczyć średnią
arytmetyczną i niepewność pomiaru, czyli wynik pomiaru.
4) Ocenić wyniki pomiaru w oparciu o powtarzalność lub odtwarzalność, lub inne
kwantyfikatory wyników badań, jeśli podano takie w normie dotyczącej procedury
badawczej.
5) Próbować ocenić wiarygodność i użyteczność uzyskanych wyników na podstawie
danych zebranych z analizy literatury i innych dostępnych informacji takich jak np.
dane ze świadectw jakości asfaltów, które są dostarczane przez producentów.
6) Dokonać porównania wyników badań parami względem siebie, za pomocą testu dla
dwóch średnich, aby zakwalifikować wyniki względem siebie (dana wartość jest
większa, równa, mniejsza od innej).
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7) Wykonać wykresy wyników badań, na których prezentuje się także niepewność
pomiaru, a w rezultatach badań należy podać liczebność prób, sposób obliczenia
niepewności pomiarów oraz inne dane jeśli uznaje się je za istotne, jak np.
normalność rozkładu czy ilość wartości odbiegających w próbie.
Stosowanie testów statystycznych i ich wpływ na wnioskowanie zostało
zaprezentowane w pracy [Słowik i Bartkowiak 2015] na przykładzie oznaczeń modułu
sztywności mma metodą rozciągania pośredniego (IT-CY). Przy porównywaniu wyników
szczególnie istotny jest test dwóch średnich, gdyż jednoznacznie pozwala on stwierdzić czy
wyniki oznaczeń różnią się istotnie.
6.3.

Liczebność próby

Istotnym pytaniem, na które należy odpowiedzieć przed rozpoczęciem badań jest
liczebność próby danego oznaczenia. Według [Szydłowski 2001] próbę można uznać za:
v bardzo małą, gdy n ≤ 10,
v małą, gdy 10 < n ≤ 30,
v dużą, gdy n > 30.
Większa liczebność próby pozwala uzyskać lepsze oszacowanie odchylenia standardowego
dla wyników oznaczenia, ale powoduje wzrost kosztów wykonania oznaczenia. Według
[Arendarski 2013] odchylenie standardowe SD (ang. standard deviation) to parametr
teoretyczny, którego wiarygodną wartość można oszacować na podstawie odpowiednio
dużej (n>30) serii pomiarów tej samej wartości wielkości mierzonej. Zakłada się jednak
[Arendarski 2013], że duże serie pomiarów, można zalecać głównie wtedy, gdy celem
badania jest wyznaczenie tzw. połączonego odchylenia standardowego (ang. pooled
experimental standard deviation - PESD), które będzie potem uznawane za znaną
niepewność standardową (standard uncertainty) pojedynczej obserwacji przy prowadzeniu
podobnych pomiarów w takich samych warunkach. Wyznaczenie połączonego odchylenia
standardowego (PESD) dla każdej stosowanej procedury badawczej, wydaje się być
kompromisem pomiędzy koniecznością właściwego oszacowania parametru, a czasem i
kosztami wykonywania badań, pozwala także na ocenienie zdolności pomiarowej dla
procedury badawczej. Takie podejście jest związane z określanymi coraz częściej w normach
wartościami powtarzalności i odtwarzalności.
Według ustaleń dokonanych w pracy [Słowik i Bartkowiak 2016] minimalna liczba
oznaczeń wykonywanych w celach badawczych nie powinna być mniejsza od czterech. Przy n
< 4 sprawdzanie normalności rozkładu jest bezcelowe, natomiast zastosowanie testów na
wartości odbiegające przy takiej liczności próby jest mało efektywne. Większość badań
wykonanych w niniejszej rozprawie została wykonana na czterech próbkach tego samego
materiału. Cztery oznaczenia na czterech próbkach wykonywano zarówno w przypadku
badań w DSR jak i badań 4PBB.
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6.4.

Sposób obliczania niepewności pomiaru i jej ocena

Przy obliczaniu niepewności rozszerzonej U(X) (ang. expanded uncertainity) dla
średniej z n pomiarów mogą występować dwa przypadki [Arendarski 2013]:
v zmienność rozkładu obserwacji jest znana, jest równa pooled standard uncertainty,
wyznaczonej na podstawie dużej serii wcześniejszych pomiarów (PESD),
v zmienność rozkładu obserwacji nie jest znana, wtedy współczynnik rozszerzenia (ang.
coverage factor) wyznacza się korzystając z rozkładu t-Studenta.
Jeżeli niepewność standardowa (ang. standard uncertainty) jest znana i przy
pomiarach prowadzonych tą samą metodą, w tych samych warunkach, ale dla innego
materiału, wykonamy serię n1 nowych pomiarów, wtedy niepewność standardową z tej serii
wyznacza się ze wzoru 6.1, a niepewność rozszerzoną ze wzoru 6.2. Zależność ta pozwala na
zmniejszenie niepewności standardowej (ang. standard uncertainty). W przypadku
wykonania 4 pomiarów niepewność standardowa zmniejsza się dwukrotnie w stosunku do
niepewności obliczonej dla jednej oznaczonej wartości. Dla trzykrotnego zmniejszenia
wartości niepewności standardowej potrzebnych jest wykonanie 9 pomiarów. Należy zwrócić
też uwagę, iż Arendarski [2013] wyraźnie zaznacza, że powinny być to nowe oznaczenia,
wykluczając możliwość używania tych samych wyników do oznaczenia niepewności
standardowej i zmniejszania tej niepewności.
!"#$% u* (X)
=
&n'
&n'
U(X) = k * ,u(X)

u(X) =

gdzie:
u(X) – niepewność standardowa,
U(X) – niepewność rozszerzona,
σPESD – połączone odchylenie standardowe,
up(X) – niepewność standardowa połączona,
n1 – liczność próby,
kp – współczynnik rozszerzenia będący kwantylem rozkładu normalnego.

(6.1)+
(6.2)+

Jeżeli zmienność rozkładu obserwacji nie jest znana to oblicza się na podstawie serii
pomiarów odchylenie standardowe i niepewność rozszerzoną oblicza się ze wzoru 6.3.
U(X) = t *-/ ,

SD

&n

(6.3)+

gdzie:
U(X) – niepewność rozszerzona,
SD – odchylenie standardowe próby małej lub bardzo małej,
tp,v – współczynnik rozszerzenia będący kwantylem rozkładu t-Studenta, zależny od poziomu
ufności α i liczby stopni swobody v=n-1,
n – liczność próby.
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Niedopuszczalne, według autora rozprawy jest podawanie jako niepewności pomiaru tylko
samego odchylenia standardowego.
W przypadku wielkości o dużym zakresie zmienności, takim jak np. moduł ścinania
lepiszcza, bezwzględna wartość niepewności pomiaru nie jest wystarczającym kryterium
oceny niepewności, aby właściwie ocenić niepewności należy porównywać je z
uwzględnieniem wartości średniej. Wielu badaczy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, do
oceny wyników badań stosuje tzw. współczynnik zmienności CV (ang. coefficient of
variation). Współczynnik zmienności jest ilorazem odchylenia standardowego i średniej
arytmetycznej, nazywany bywa także względnym odchyleniem standardowym (ang. relative
standard deviation RSD). Właśnie za pomocą współczynnika zmienności amerykańska norma
[AASHTO T 315], dotycząca badań asfaltów prowadzonych z wykorzystaniem DSR, nakazuje
oceniać wyniki pomiaru, co zostanie opisane w tym rozdziale.
Warto jednak zwrócić uwagę, że jak już wcześniej wspominano, wartość odchylenia
standardowego zmienia się bardzo istotnie, w zależności od liczebności próby i stabilizuje się
przy liczebności n>30, co opisano także w [Słowik i Bartkowiak 2016A]. Dlatego, w przypadku
prób małych i bardzo małych, współczynnik zmienności zdaniem autora rozprawy nie jest
właściwym kryterium oceny, co można spostrzec także przy analizie wyników karty
kontrolnej (tzw. karty Shewharta) oznaczania modułu ścinania, która została zawarta w
[AASHTO T 315]. Zdaniem autora rozprawy bardziej właściwym kwantyfikatorem, z uwagi na
mniejszą zmienność w zależności od liczebności próby, jest względna niepewność pomiaru
RMU (ang. relative measurement uncertainty), którą można obliczyć za pomocą wzoru:
RMU(X) =

U(X)
· 100
m

gdzie:
RMU(X) – względna niepewność pomiaru [%],
U(X) – niepewność rozszerzona,
m – średnia arytmetyczna.

(6.4)+

Sposób obliczania względnej niepewności pomiaru jest podobny do obliczania względnego
odchylenia standardowego, jednak z uwagi na zastosowanie w liczniku niepewności
rozszerzonej, wartość względnej niepewności pomiaru będzie zawsze znacząco większa od
względnego odchylenia standardowego wyrażonych w procentach. Względną niepewność
pomiaru autor rozprawy stosuje między innymi przy ocenie wyników oznaczania modułu
ścinania asfaltu |G*|. Jej stosowanie do oceny wyników oznaczania wielkości o małej
zmienności wyników, tak jak np. gęstość objętościowa mma, nie jest zdaniem autora
rozprawy zalecane.
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6.5.

Powtarzalność i odtwarzalność

Powtarzalność (ang. repeatability) to według aktualnych norm [PN-EN 12593, PN-EN
16659] różnica między dwoma wynikami badania, otrzymanymi przez tego samego
wykonawcę, na tej samej aparaturze, w tych samych warunkach badania, na identycznym
materiale badawczym, w dłuższym okresie stosowania metody, podczas normalnego i
poprawnego przeprowadzania badań. Natomiast odtwarzalność (ang. reproducibility) to
według aktualnych norm [PN-EN 12593, PN-EN 16659] różnica między dwoma wynikami
badania, otrzymanymi przez różnych wykonawców, pracujących w różnych laboratoriach na
tym samym materiale badawczym, w dłuższym okresie stosowania metody, podczas
normalnego i poprawnego przeprowadzania badań. Według norm rozstęp wartości
uzyskanych z oznaczeń nie powinien być większy od wartości r lub R, może się to jedynie
zdarzyć w jednym przypadku na dwadzieścia.
Według autora rozprawy każda powszechnie stosowana metoda badania powinna
mieć określoną powtarzalność i odtwarzalność. Obecnie danych o powtarzalności i
odtwarzalności można także szukać w normach w rozdziale o tytule „Precyzja”. Jednak nie
wszystkie metody badawcze mają normowo określoną powtarzalność i odtwarzalność. W
normach powtarzalność i odtwarzalność najczęściej charakteryzuje się poprzez podanie
wartości rozstępów r (powtarzalność) i R (odtwarzalność) uzyskanych poprzez pomnożenie
odchyleń standardowych σr (powtarzalność) i σR (odtwarzalność), wyznaczonych zapewne na
podstawie dużej ilości dużych prób, przez współczynnik rozszerzenia równy 2,77
odpowiadający prawdopodobieństwu 99,4%. Odchylenia standardowe σr i σR można
zdaniem autora rozprawy traktować jako połączone odchylenia standardowe σPESD.
Zestawienie powtarzalności i odtwarzalności metod badawczych używanych w niniejszej
pracy wykonano w tabeli 6.1.
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Tabela 6.1. Dane o powtarzalności metod badawczych

Lp.
Metoda badawcza
1. Oznaczenie zawartości
lepiszcza rozpuszczalnego
2. Oznaczanie składu
ziarnowego
3. Oznaczanie gęstości mma w
piknometrze, postępowanie
A w wodzie
4. Oznaczanie gęstości
objętościowej mma na
próbkach walcowych
5. Oznaczanie gęstości
objętościowej mma na
próbkach
prostopadłościennych
6. Oznaczenie zawartości
wolnej przestrzeni
7. Oznaczanie temperatury
łamliwości asfaltu metodą
Fraassa
8. Oznaczanie penetracji
asfaltów igłą
9. Oznaczanie temperatury
mięknienia asfaltów
w wodzie

Numer normy
PN-EN 12697-1

Powtarzalność (r lub σr)
r = 0,3 %

PN-EN 12697-2

r = 1,0 % (norma z 2008 r.)

PN-EN 12697-5

σr = 0,004 Mg/m3
r = 0,011 Mg /m3

PN-EN 12697-6

przyjęto A = 30%
σr = 0,009 Mg /m3
r = 0,026 Mg /m3
brak danych

10. Oznaczanie modułu ścinania
asfaltu (DSR)
11. Oznaczanie kąta przesunięcia
fazowego asfaltu (DSR)
12. Oznaczanie modułu
sztywności mma (4PB)
13. Oznaczanie kąta przesunięcia
fazowego mma (4PB)

PN-EN 14770

dla 25°C i Pen < 50 mm/10
r = 2 mm/10
niemodyfikowane
r = 1,0°C
modyfikowane polimerami
r = 1,5°C
nie ustalono

PN-EN 14770

nie ustalono

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12593

PN-EN 1426
PN-EN 1427

σr = 0,4 %
r = 1,1 %
r = 3°C

PN-EN 12697-26 nie ustalono
PN-EN 12697-26 nie ustalono

Podany w normach rozstęp r lub R, według autora rozprawy, można traktować jako
standardową niepewność rozszerzoną, jeśli nie ma innych przeciwwskazań.

6.6.

Niepewności pomiarów określone przez LD GDDKiA o/Poznań

W ramach standardowych działań prowadzonych przez LD GDDKiA o/Poznań
pracownicy laboratorium prowadzą również badania mające na celu ustalenie niepewności
pomiaru używanych w laboratorium metod badawczych. Zestawienie standardowych
niepewności rozszerzonych dla wybranych metod badawczych wykonano w tabeli 6.2 i 6.3.
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Tabela 6.2. Standardowa niepewność pomiarów według LD GDDKiA o/Poznań

Standardowa niepewność
rozszerzona U(x)

Lp.

Metoda badawcza

1.

Oznaczanie gęstości mma w
piknometrze, postępowanie
A w wodzie
Oznaczanie gęstości
objętościowej mma na
próbkach walcowych
Oznaczenie zawartości
wolnej przestrzeni na
próbkach walcowych
zagęszczanych przez ubijanie
(tzw. próbki Marshalla)

2.

3.

U(x) = 0,020 Mg/m3

U(x) = 0,013 Mg/m3

U(x) = 0,6 %

Tabela 6.3. Standardowa niepewność pomiaru oznaczenia uziarnienia w zależności od wymiaru boku oczka sita
określona dla mieszanek AC WMS 16 według LD GDDKiA o/Poznań.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
6.7.

Wymiar boku
oczka sita
#, mm

Standardowa niepewność
rozszerzona U(x)
%

22,4
16,0
11,2
8,0
5,6
4,0
2,0
1,0
0,5
0,25
0,125
0,063

0,6
2,1
7,8
8,0
6,2
4,8
3,6
2,1
1,4
1,1
1,2
0,6

Niepewność pomiaru modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego asfaltu

W normie [PN-EN 14770] podano że precyzja tej metody badań nie została jeszcze
ustalona. Norma europejska [PN-EN 14770] w tej kwestii odwołuje się do badań
prowadzonych przez AASHTO (ang. American Association of State Highway and
Transportation Officials) oraz RILEM (franc. Réunion Internationale des Laboratoires et
Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvragesang, ang. The International
Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures).
Norma [PN-EN 14770] podaje, że na podstawie tych badań stwierdzono, że precyzja badań
prowadzonych w DSR jest zbliżona do precyzji oznaczeń temperatury mięknienia, co może
dziwić zakładając że DSR jest urządzeniem znacznie nowocześniejszym. Wyniki pomiarów
prowadzonych w urządzeniu DSR uzyskane z prac RILEM wykazały, że niezależnie od rodzaju
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lepiszcza (zwykłe lub modyfikowane) oraz jego stanu (przed procesem starzenia, po
procesach starzenia RTFOT lub PAV):
v można praktycznie osiągnąć odtwarzalność modułu ścinania asfaltu |G*| w zakresie
poniżej 10% jego wartości,
v można praktycznie osiągnąć odtwarzalność kąta przesunięcia fazowego d w zakresie
poniżej 5% jego wartości.
W celu oceny poprawności otrzymywanych z oznaczenia danych norma [PN-EN 14770],
podaje, że temperatura w której obydwa układy badawcze (np. układy badawcze 8 i 25 mm)
stosowane w badaniu pokrywają się, nazywana jest temperaturą pokrywania się zakresów
i stosowana jest do oceny dopuszczalnych kryteriów. Na podstawie niżej podanych kryteriów
należy ocenić wartość modułu ścinania |G*| i kąta przesunięcia fazowego d otrzymane w
temperaturze pokrywania się zakresów z zastosowaniem dwóch różnych układów
badawczych:
v wartość |G*| przy ustalonej częstotliwości badania nie powinna się różnić od średniej
|G*| uzyskanej z drugiego układu więcej niż o 15% oraz
v wartość d przy ustalonej częstotliwości badania nie powinna się różnić od średniej d
uzyskanej z drugiego układu więcej niż o 3°.
Amerykańska norma [AASHTO T 315] dotycząca badań asfaltów prowadzonych z
wykorzystaniem DSR jest zdaniem autora rozprawy dużo bardziej szczegółowa niż norma
europejska [PN-EN 14770]. W normie [AASHTO T 315] określono precyzję pomiaru w
urządzeniu DSR, definiowaną jako kryteria oceny wyników, tylko dla wybranych wielkości
(G*/sind oraz G*·sind) i jednej częstotliwości (f = 1,59 Hz czyli w = 10 rad/s), które są
używane w metodzie Superpave.
Tabela 6.4. Ocena precyzji pomiaru urządzenia DSR według [AASHTO T 315]

Warunki oznaczenia

Niepostarzone lepiszcze, G*/sind
Lepiszcze po RTFOT, G*/sind
Lepiszcze po RTFOT+PAV, G*·sind
Niepostarzone lepiszcze, G*/sind
Lepiszcze po RTFOT, G*/sind
Lepiszcze po RTFOT+PAV, G*·sind
6.8.

Względne odchylenie
standardowe
RSD [%]
Powtarzalność
2,3
3,2
4,9
Odtwarzalność
6,0
7,8
14,2

Niepewność pomiaru modułu
mieszanki mineralno-asfaltowej

sztywności

Akceptowalny rozstęp
dwóch wartości
uzyskanych z testów
R [%]
6,4
9,0
13,8
17,0
22,2
40,2

i

kąta

przesunięcia

fazowego

Norma [PN-EN 12697-26] określa niepewność pomiaru tylko dla modułu sztywności
badanego metodą zginania trapezoidalnej belki wspornikowej (2PB-TR) określoną tylko na
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jednej mma badanej w 10 laboratoriach (wyniki z 1 laboratorium zostały odrzucone za
pomocą testów statystycznych) w temperaturze 15°C i przy częstotliwości 10 Hz. Dane
dotyczące tak określonej niepewności podano w tabeli 6.6. Dostępność danych o
niepewności pomiarów dla metody badawczej typowej dla Francji jest jeszcze jednym
faktem potwierdzającym największe zaawansowanie prac nad AC WMS we Francji. Duża
wartość rozstępu dla odtwarzalności, którą można traktować jako standardową niepewność
rozszerzoną, w porównaniu do rozstępu dla powtarzalności, świadczy najprawdopodobniej o
dużej niepewności pomiaru wynikającej z prowadzenia badań na różnych urządzeniach.
Tabela 6.6. Dane o powtarzalności i odtwarzalności oznaczania modułu sztywności metodą zginania
trapezoidalnej belki wspornikowej (2PB-TR) w temperaturze 15°C i przy częstotliwości 10 Hz [PN-EN 12697-26]

Średnia arytmetyczna
Powtarzalność, odchylenie standardowe
Powtarzalność, rozstęp (określony dla P = 95 %)
Odtwarzalność, odchylenie standardowe
Odtwarzalność, rozstęp (określony dla P = 95 %)

E* = 15233 MPa
σr =118 MPa
r = 335 MPa
σR = 969 MPa
R = 2740 MPa

Badania dotyczące precyzji oznaczeń modułu sztywności EIT metodą rozciągania
pośredniego (IT-CY) dwóch mma były prowadzone przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów
[Jezierska i Mularzuk 2006]. Oznaczone przez różne laboratoria średnie arytmetyczne
modułu sztywności EIT pokazano na rysunku 6.2. Dla mieszanki AC 16 W 35/50 W uzyskano
powtarzalność r = 2880 MPa, a odtwarzalność R = 8177 MPa, czego w kontekście
omawianych wcześniej wymagań tolerancji, nie można uznać za rezultaty satysfakcjonujące.
Tak duża niepewność pomiaru sprawia że wyniki nie są wiarygodne i użyteczne, co
uniemożliwia zdaniem autora rozprawy podejmowanie racjonalnych decyzji. Z
prezentowanych wyników szczególną uwagę zwraca średnia arytmetyczna uzyskana przez
laboratorium numer 7, która znacząco różni się od pozostałych, mimo to nie została
odrzucona jako wartość odbiegająca.

Rys. 6.2. Wartości średniej arytmetycznej modułu sztywności EIT uzyskane przez dziewięć różnych laboratoriów
dla mieszanki AC 16 W 35/50 [Jezierska i Mularzuk 2006].
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sne,, lecz o znacznie mniejszym zakresie, były prowadzone
Podobne badania własne
w Laboratorium Drogowym Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej a ich
rezultaty
ltaty opublikowano w [Słowik i Bartkowiak
kowiak 2015]. Według tych badań, dla mieszanki
BA 16 35/50 W, która jest podobna do mma wykorzystanej w pracy [Jezierska i Mularzuk
2006],
6], powtarzalność wyniosła r = 1330 MPa. Te i tym podobne wyniki badań, zdaniem
autora
ora prac potwierdzają konieczność prowadzenia wzorcowania urządzeń badawczych
prowadzonego
wadzonego na jak najbardziej jednorodnych próbkach.
Danych
ych dotyczących precyzji pom
pomiaru modułu
ułu sztywności i kąta przesunięcia
fazowego metodą belki zginanej (4PB
(4PB-PR) autor rozprawy nie znalazł. Wynik pomiaru
(średnia wraz z niepewnością) modułu sztywnościi i kąta przesunięcia fazowego określano na
próbie
bie zawierającej 15 wartości, były to rezu
rezultatyy pomiaru uzyskane od 93 do 108 cyklu
obciążenia
nia podczas wykonywania oznaczenia.
6.9.

Wzorcowanie
rcowanie urządzeń pomiarowych

Prowadzone
one przez autora rozprawy badania
ania potwierdziły konieczność wzorcowania
urządzeń
ądzeń badawczych. Obecnie coraz więcej producentów urządzeń badawczych dołącza do
urządzenia
ądzenia wyposażenie umożliwiające wykonanie wzorcowania urządzenia. Dobrym
przykładem może tu być belka wzorująca urządzen
urządzenia BBR.. Do opracowywania modeli
analityczno-empirycznych
nych używa się zazwyczaj danych uzyskanych z wielu urządzeń
badawczych,
zych, a autorzy modeli praktycznie nigdy nie wspominają o przeprowadzeniu czy
potrzebie
rzebie wzorcowania urządzeń badawczych wykorzystanych do przeprowadzenia badań.
Oczywiście przeprowadzenie wzorcowania i kalibracji wielu urządzeń, szczególnie w
przypadku
ypadku bardzo dużej ich liczby, jest bardzo trudne, a wręcz praktycznie niemożliwe.
Zdaniem autora rozprawy przeprowadzenie
eprowadzenie wzorcowania i kalibracji prawdopodobnie
wpłynęłoby
oby na jeszcze bardziej poprawne dopasowanie wartości oznaczonych laboratoryjnie
z wartościami obliczonymi z modeli
modeli, o czym można wnioskować na podstawie rys. 6.2.

Rys. 6.3. Karta Shewharta
hewharta wykonana dla wartości uzyskanych z urządzenia DSR [AASHTO T 315].
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W amerykańskiej normie [AASHTO T 315], dotyczącej badań asfaltów prowadzonych
z wykorzystaniem metody DSR, zamieszczony jest przykład wzorcowania urządzenia DSR z
wykorzystaniem jako materiału, na którym przeprowadza się wzorcowanie polimeru
organicznego. Próbki z polimeru poddano badaniom w ciągu 22 tygodni i sporządzono kartę
kontrolną (tzw. kartę Shewharta), którą zamieszczono na rysunku 6.3. Referencyjny moduł
ścinania |G*| podany przez producenta na opakowaniu wynosił |G*|=2,71 kPa; zaś średnia
z 22 tygodniowego okresu badań prowadzonych z wykorzystaniem urządzenia DSR wyniosła
|G*|=2,73 kPa. Według autora rozprawy należy podjąć działania w celu dokładnego
określenia niepewności pomiaru w urządzeniu DSR, których elementem składowym powinno
być parokrotne wykonanie wzorcowania tego urządzenia.

Rys. 6.4. Metalowe belki służące do wzorcowania urządzenia 4PBB

Wzorcowanie i kalibracja urządzenia 4PBB była przeprowadzana w ramach
rutynowych działań LD GDDKiA o/Poznań na belkach widocznych na rysunku 6.4.
Wzorcowanie przeprowadza się na dwóch belekach o wartościach z dolnego (52,21 MPa) i
górnego (69048 MPa) zakresu wartości modułu sztywności E4PB (modułu sprężystości jeśli
badane są belki stalowe). Autor rozprawy jest pod wrażeniem działań laboratoriów
drogowych GDDKiA, które przeprowadzają liczne badania miedzylaboratoryjne, mające na
celu zwiększenie precyzji pomiarów.
6.10. Wskaźniki jakości dopasowania modelu
Proces opracowania modelu analityczno-empirycznego jest zależny od analizy
statystycznej dostępnych danych i procesu liniowej lub nieliniowej optymalizacji. Analiza
statystyczna ma na celu oszacować różnicę pomiędzy wartościami oznaczonymi w badaniach
laboratoryjnych a wartościami obliczonymi z modelu, dla jednakowych wartości zmiennych.
Optymalizacja modelu ma na celu uzyskanie takich wartości współczynników równania, które
mają zapewniać jak najlepsze dopasowanie modelu do wartości faktycznie oznaczonych w
badaniach laboratoryjnych. Jeżeli wartości tych współczynników zostały dobrze
zoptymalizowane to model powinien cechować się najlepszą dokładnością.
Przy analizie modelu często używa się takich pojęć jak precyzja i bias. W przypadku
modeli analityczno-empirycznych precyzja odnosi się do tego jaka jest różnica pomiędzy
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wartościami obliczonymi z modelu a wartościami oznaczonymi w laboratorium. Rozrzut na
wykresie porównującym
ującym wartości obliczone
iczone z wartościami oznaczony
oznaczonymi odzwierciedla
precyzję
cyzję modelu. Natomiast bias jest to tendencja do odchylania się wartości obliczonych z
modelu w kierunku innym niż linia zgodności. Graficznie precyzję i bias zilustrowano na
rysunku 6.5.

Rys. 6.5. Precyzja i bias [Bari 2005]

Wskaźnikii jakości dop
dopasowania modelu wskazują, w jakim stopn
opniu opracowany model
jest zgodny z danymi wejści
wejściowymi,
owymi, w tym przypadku z wartościami otrzymanymi z badań
laboratoryjnych.
ratoryjnych. Z równania modelu oblicza się wartości danej wielkości i porównuje się je z
wartościami otrzymanymi z badań laboratoryjnych. Równania zastosowanych w pracy
wskaźników jakości dopasowa
opasowania zostały przedstawione jako wzory od 6.5 do 6.14.
e5 = y5 7 f5
y5 7 f5
re5 =
, 100
y5
SE = 8 e5

SSE = 8(e5 )9

gdzie:
yi – wartości danej wielkości otrzymane z badań laboratoryjnych
laboratoryjnych,
fi – wartości danej wielkości
elkości obliczone z danego modelu,
ei – błąd bezwzględny,
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rei – błąd względny [%],
SE – suma błędów,
SSE – suma kwadratów błędów.
SSE
S: = ;
n71
?

1
SD< = >
8(y5 7 m(y5 ))9
n71

SDA:

5@'
?

1
=>
8(re5 7 m(re5 ))9
n71
5@'

(6.9)

(6.10)

(6.11)

PBC(re) = m(re5 ) F 2 , SDA:

(6.12)

G?5@'(f5 7 m(y5 ))9
R = ?
G5@'(y5 7 m(y5 ))9

(6.13)

gdzie:
n – liczba oznaczeń z badań laboratoryjnych wykorzystana do opracowania modelu,
Se – wariancja błędów,
m(yi) – średnia arytmetyczna wartości danej wielkości otrzymanych z badań laboratoryjnych,
m(rei) – średnia arytmetyczna błędów względnych [%],
SDy – odchylenie standardowe wartości danej wielkości obliczone z danego modelu
analityczno-empirycznego,
SDre – odchylenie standardowe błędów względnych [%],
P95(re) – graniczna wartość błędów względnych dla prawdopodobieństwa p = 95%.

aR9 = 1 7

9

n71
S:
n71
,H
K
I = 1 7 (1 7 R9 ) , J
n 7 p 7 1 SD<
n7p71
9

(6.14)

gdzie:
p – liczba współczynników regresji,
R2 – współczynnik determinacji,
aR2 – skorygowany współczynnik determinacji.

Zwiększenie liczby zmiennych w modelu zwiększa wartość współczynnika
determinacji R2, gdyż jest on niemalejącą funkcją liczby zmiennych. W celu korekcji tego
zwiększenia wartości, wprowadzono skorygowany współczynnik determinacji aR2, który nie
ma tej wady. Skorygowany współczynnik determinacji stosuje się w przypadku
porównywania modeli opartych o te same dane statystyczne, ale zawierających różne liczby
zmiennych [I8]. Do oceny istotności korelacji w oparciu o współczynnik determinacji można
zastosować tzw. skalę Guillforda.
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Tabela 6.9. Skala Guillforda [I9]

Przedział wartości
współczynnika
determinacji R2
(L0-00N 0-20O
(L0-20N 0-40O
(L0-40N 0-Q0O
(L0-Q0N 0-B0O
(L0-B0N 1-00O

Ocena zależności
słaba
niska
umiarkowana
wysoka
bardzo wysoka
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Rozdział 7:
7.1.

BADANIA LABORATORYJNE I ANALIZA ICH WYNIKÓW

Plan badań laboratoryjnych

W celu opracowania modelu analityczno-empirycznego do obliczania modułu
sztywności i kąta przesunięcia fazowego zaplanowano wykonanie następujących badań
laboratoryjnych:
v Oznaczanie modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego mma w różnej
temperaturze i przy różnych częstotliwościach dla każdej temperatury metodą belki
zginanej (4PB-PR) zgodnie z [PN-EN 12697-26]
v Oznaczanie modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego asfaltu w różnej
temperaturze i przy różnych częstotliwościach dla każdej temperatury za pomocą
reometru dynamicznego ścinania (DSR) zgodnie z [PN-EN 14770]
v Oznaczanie odporności na starzenie krótkookresowe asfaltu pod wpływem ciepła i
powietrza metodą RTFOT zgodnie z [PN-EN 12607-1]
v Oznaczenie zawartości w mma lepiszcza rozpuszczalnego zgodnie z [PN-EN 12697-1]
v Oznaczenie składu granulometrycznego mieszanki mineralnej zgodnie z [PN-EN
12697-2]
v Oznaczanie gęstości mma w piknometrze zgodnie z [PN-EN 12697-5]
v Oznaczanie gęstości objętościowej mma na próbkach prostopadłościennych i
walcowych zgodnie z [PN-EN 12697-6]
v Oznaczanie wymiarów próbek mma [PN-EN 12697-29].
Do większości z użytych do wykonania mma asfaltów wykonano typowe badania asfaltów,
takie jak:
v Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa zgodnie z [PN-EN 12593]
v Oznaczanie penetracji igłą w temperaturze 25°C zgodnie z [PN-EN 1426]
v Oznaczanie temperatury mięknienia zgodnie z [PN-EN 1427]
Podczas wykonywania badań dołożono wszelkich starań, aby spełnić wymagania
wymienionych norm oraz innych istotnych norm takich jak na przykład:
v PN-EN 12697-27, Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań – Część 27:
Pobieranie próbek
v PN-EN 58, Asfalty i lepiszcza asfaltowe, Pobieranie próbek lepiszczy asfaltowych
v PN-EN 1425, Asfalty i lepiszcza asfaltowe, Ocena organoleptyczna
v PN-EN 12594, Asfalty i lepiszcza asfaltowe, Przygotowanie próbek do badań.
7.2.

Badane mieszanki mineralno-asfaltowe

W ramach opracowania modelu analityczno-empirycznego badaniom poddano
dziesięć mieszanek mineralno-asfaltowych. Trzy mma opracowano i przebadano specjalnie
na potrzeby projektu badawczego, pozostałe siedem badanych było w ramach
standardowych działań Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
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Autostrad o/Poznań. Program badawczy standardowo badanych mma na potrzeby projektu
badawczego został rozszerzony. Większość istotnych danych dotyczących badanych mma
podano w tabeli 7.1, projekty składu mma, zawierające krzywe uziarnienia, załączono w
załączniku nr 1. We wszystkich mma jako wypełniacz zastosowano mączkę wapienną. W
analizowanych mma nie zastosowano materiałów z recyklingu ani technologii mma na
ciepło.
Tabela 7.1. Charakterystyka badanych mma, cz.I

ID mma

Rodzaj asfaltu

MMA 1
MMA 2
MMA 3
MMA 4
MMA 5
MMA 6
MMA 7

20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
PMB 25/55-60

MMA 8

PMB 25/55-80

MMA 9

PMB 45/80-65

A1
A2
A3
A4
A4
A5
A6

Oznaczenie
producenta
asfaltu
C
B
B
B
B
A
A

Zawartość
asfaltu
całkowitego
5,3
5,2
5,2
5,3
5,2
5,2
5,2

Zawartość
środka
adhezyjnego
0,4
0,3
0,5
0,4
0,4
0,2
0,3

A7

A

5,2

0,3

A8

A

5,6

0,4

A7

A

5,6

0,3

ID
asfaltu

modyfikowany
wysokomodyfikowany
modyfikowany

MMA 10

PMB 25/55-80
wysokomodyfikowany

Tabela 7.1. Charakterystyka badanych mma, cz. II

ID mma

Typ mma

MMA 1
MMA 2

AC WMS 16 20/30
AC WMS 16 20/30

MMA 3

AC WMS 16 20/30

MMA 4

AC WMS 16 20/30

MMA 5

AC WMS 16 20/30

MMA 6
MMA 7
MMA 8
MMA 9
MMA 10

AC WMS 16 20/30
AC WMS 16 PMB 25/55-60
AC 16 PMB 25/55-80
SMA Jena 16 PMB 45/80-65
AC 16 PMB 25/55-80
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Rodzaj
kruszywa
w mma
bazalt
melafir
serpentynit
granit
szarogłaz
granit
bazalt
wapień
granodioryt
wapień
bazalt
granit
bazalt
bazalt
granodioryt
bazalt
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Jednym z założeń programu badawczego było prowadzenie badań na mma standardowo
badanych przez LD GDDKiA o/Poznań. Konieczność uwzględnienia takiego założenia wynikała
przede wszystkim z ograniczeń dostępności do sprzętu laboratoryjnego i uwarunkowań
ekonomicznych. Zdaniem autora rozprawy takie rozwiązanie przyniosło jednak więcej
korzyści niż szkód, choć niewątpliwie ma swoje wady.
Autor rozprawy w ramach dostępnych mu środków w projektowanych przez siebie
trzech mma starał się zapewnić jak najlepszą reprezentacje możliwych danych wejściowych
do opracowywanego modelu analityczno-empirycznego.
Spośród dziesięciu badanych mma za AC WMS można uznać siedem mieszanek, są to
mieszanki w których zastosowano przede wszystkim asfalt zwykły 20/30 i jedna z asfaltem
modyfikowanym PMB 25/55-60. W MMA 8 i MMA 10 zastosowano asfalt który według [WT2 2014] jest lepiszczem asfaltowym odpowiednim do AC WMS i krzywa uziarnienia również
spełniała wymogi określone dla AC WMS to oznaczone moduły sztywności w 10°C i przy 10
Hz okazały się mniejsze od wartości E= 11 000 MPa, czyli minimalnego modułu sztywności
określonego dla AC WMS do warstwy podbudowy, z związku z czym określono typ
omawianych mma jako beton asfaltowy. MMA 9, która jest mieszanką SMA Jena
zdecydowano się włączyć do programu badawczego jako mieszankę porównawczą. Warto
także zaznaczyć, że krzywa uziarnienia mieszanki SMA Jena spełnia wymogi określone dla
krzywej uziarnienia AC WMS. Autor rozprawy uważa ponadto, że powinno się dążyć do
opracowania modelu analityczno-empirycznego możliwego do zastosowania dla każdej
mma, tak jak to ma miejsce dla modeli prezentowanych w rozdziale 5.
W sześciu mma (MMA 1 – MMA 6) zastosowano różne asfalty drogowe typu 20/30
od trzech różnych producentów. W pozostałych czterech mma (MMA 7 – MMA 10)
zastosowano asfalty modyfikowane i wysokomodyfikowane od tego samego producenta, z
których tylko asfalt dodany do MMA 9 nie jest asfaltem przeznaczonym do AC WMS [WT-2
2014].
We wszystkich badanych mma jako wypełniacz zastosowano mączkę wapienną. Do
wszystkich badanych mma dodano środek adhezyjny w ilości od 0,3% do 0,5% masy asfaltu.
Konieczność zastosowania środka adhezyjnego była następstwem wykonywania badań na
mma standardowo badanych w LD GDDKiA o/Poznań. Jednocześnie należy zaznaczyć, że
ilości dodanego środka adhezyjnego są zbliżone do siebie, a wykonywanie badań na mma do
których dodano środek adhezyjny jest bliższe rzeczywistości.
Podczas wykonania MMA 10 pracownicy laboratorium stwierdzili rozsegregowanie
się mma, które mogło być skutkiem większej niż zazwyczaj ilości dodanego asfaltu. Podczas
realizacji badań tej mieszanki również wystąpiły problemy. Po przeprowadzeniu testów
statystycznych na wartości odbiegające zdecydowano się odrzucić wyniki uzyskane dla tej
mma do opracowywania modeli analityczno-empirycznych, przy czym informacyjnie
pozostawiono wyniki badań tej mma na wykresach modułów sztywności i kątów
przesunięcia fazowego badanych mma.
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Ostatecznie do opracowania modeli analityczno-empirycznych zastosowano wyniki
badań uzyskane dla 8. mma (MMA1-MMA8) z których 7. zakwalifikowano jako AC WMS
a jedną (MMA8) jako beton asfaltowy. Nie uwzględniono wyników MMA9 jako, że była to
mieszanka porównawcza i MMA10 z powodu rozsegregowanie się mma.
7.3.

Przygotowanie próbek mieszanek mineralno-asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe do badań przygotowywane były w mieszarce
laboratoryjnej (rys. 7.1, 7.2), z wyjątkiem MMA 6, która została pobrana z miejsca
wbudowania i przewieziona do laboratorium. Temperaturę otaczania przyjęto w zależności
od rodzaju mieszanki i zastosowanego rodzaju asfaltu zgodnie z [WT-2 2014].

Rys. 7.1. Francuska mieszarka laboratoryjna mlpc

Rys. 7.2. Widok kotła mieszarki z wykonaną mma
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Dwie płyty mma z każdej mieszanki zagęszczano w urządzeniu wałującym (rys. 7.3) zgodnie z
[PN-EN 12697-33]. Z wykonanych płyt wycinano 4 próbki prostopadłościenne (rys. 7.4)
o wymiarach 50 mm x 60 mm x 380 mm (HxBxL) na których można oznaczać moduł
sztywności i kąt przesunięcia fazowego metodą belki zginanej (4PB-PR). Z każdej mieszanki
wykonano także 3 lub 4 próbki walcowe zagęszczone poprzez ubijanie (tzw. ubijakiem
Marshalla), wykonując 75 uderzeń na każdą ze stron. Próbek mma nie poddano starzeniu, jak
się to robi w niektórych krajach, w których zgodnie z amerykańskimi normami postarza się
próbki mma.

Rys. 7.3. Urządzenie wałujące da zagęszczania płyt z mma

Rys. 7.4. Próbki belkowe przed wykonaniem oznaczenia modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego
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Tabela 7.2. Zestawienie sposobów i warunków zagęszczania próbek na potrzeby wykonywanych badań
laboratoryjnych

Badanie
Oznaczanie modułu sztywności i kąta
przesunięcia fazowego metodą belki
zginanej (4PB)
Oznaczanie gęstości objętościowej mma na
próbkach prostopadłościennych
Oznaczanie gęstości objętościowej mma na
próbkach walcowych
7.4.

Sposób i warunki zagęszczania
wałowanie,
wskaźnik zagęszczenia od 98 do 100%
ubijanie w ubijaku Marshalla,
2x75 uderzeń

Przygotowanie próbek asfaltu

Asfalt do wykonania mma został dostarczony przez producentów w puszkach o
objętości ok. 5 litrów i po rozgrzaniu podzielony na mniejsze próbki o objętości ok. 0,5 litra.
Do asfaltu dodano środek adhezyjny w ilości podanej w projektach składów mma. Następnie
asfalt ze środkiem adhezyjnym (różni producenci) poddano starzeniu krótkoterminowemu
RTFOT zgodnie z [PN-EN 12607-1]. Z tak przygotowanego lepiszcza wykonano próbki do
oznaczenia modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego asfaltu. Próbki asfaltu do
oznaczania temperatury łamliwości metodą Fraassa przygotowano zgodnie z normą [PN-EN
12593].
7.5.

Wyniki oznaczenia składu granulometrycznego mieszanek mineralnych

Rys. 7.5. Zestawienie krzywych uziarnienia mieszanek mineralnych
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Oznaczenie składu granulometrycznego mieszanek mineralnych wykonano zgodnie z
[PN-EN 12697-2]. Wyniki oznaczeń dla poszczególnych mieszanek mineralnych zamieszczono
w projektach składu mma (załącznik nr 1). Na rysunku 7.5 zestawiono krzywe uziarnienia
mieszanek mineralnych. Wyróżniono mieszanki mineralne MM3 i MM10 o granicznych
wartościach rzędnych krzywej uziarnienia.
7.6.

Wyniki oznaczania gęstości mieszanek mineralno-asfaltowych

Oznaczenie gęstości mma wykonano zgodnie z [PN-EN 12697-5], postępowanie A
w wodzie.
Tabela 7.3. Wyniki oznaczania gęstości mma

ID mma
[-]
MMA 1

MMA 2

7.7.

Liczba
oznaczeń
[-]
3

3

MMA 3

2

MMA 4

3

MMA 5

2

MMA 6

3

MMA 7

2

MMA 8

4

MMA 9

2

MMA 10

2

Wartości
oznaczeń
[Mg/m3]
2,674
2,675
2,661
2,438
2,429
2,439
2,493
2,499
2,608
2,609
2,597
2,546
2,537
2,421
2,417
2,414
2,715
2,695
2,717
2,706
2,695
2,703
2,526
2,532
2,684
2,691

Wartość
średnia
[Mg/m3]

Niepewność
t-Studenta
[Mg/m3]

2,672

+/- 0,019

2,435

+/- 0,014

2,496

+/- 0,038

2,605

+/- 0,017

2,542

+/- 0,057

Niepewność
PESD
[Mg/m3]

+/- 0,020
2,417

+/- 0,009

2,705

+/- 0,127

2,705

+/- 0,014

2,529

+/- 0,038

2,688

+/- 0,044

Wyniki oznaczania gęstości objętościowej mieszanek mineralno-asfaltowych

Oznaczenie gęstości objętościowej mma wykonano zgodnie z [PN-EN 12697-6]. Dla
próbek prostopadłościennych oznaczenie gęstości objętościowej wykonano metodami B
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(SSD) i D (na podstawie wymiarów). Wyniki oznaczania gęstości objętościowej dla próbek
prostopadłościennych zostały wykorzystane do opracowania modelu analitycznoempirycznego. Dla próbek walcowych oznaczenie gęstości objętościowej wykonano metodą
B (SSD). Wyniki oznaczeń gęstości objętościowej dla próbek walcowych zostały wykorzystane
do oceny zgodności projektowanej mieszanki z wymaganiami technicznymi [WT-2 2014].
Tabelaryczne zestawienie wyników oznaczania gęstości objętościowej próbek
prostopadłościennych zostało zamieszczone w załączniku nr 2.

Rys. 7.6. Próbki belkowe podczas wykonywania badań

Tabela 7.4. Wyniki oznaczania gęstości objętościowej mma metodą B (SSD) na próbkach walcowych

ID mma
[-]
MMA 1

MMA 2

Liczba
oznaczeń
[-]
4

4

MMA 3

2

MMA 4

3

Wartości
oznaczeń
[Mg/m3]
2,583
2,581
2,586
2,582
2,375
2,373
2,372
2,373
2,393
2,405
2,538
2,541
2,532

Wartość
średnia
[Mg/m3]

Niepewność
t-Studenta
[Mg/m3]

2,583

+/- 0,003

2,373

+/- 0,002

2,399

+/- 0,076

2,537

+/- 0,011
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[Mg/m3]

+/- 0,013
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MMA 5

2

MMA 6

2

MMA 7

4

MMA 8

MMA 9

MMA 10

7.8.

2,474
2,488
2,321
2,332
2,603
2,589
2,569
2,577
2,604
2,576
2,591
2,600
2,453
2,468
2,468
2,462
2,624
2,632
2,624
2,623

4

4

4

2,484

+/- 0,057

2,326

+/- 0,070

2,585

+/-0,024

2,593

+/-0,020

2,462

+/- 0,011

2,626

+/- 0,007

Wyniki oznaczania zawartości lepiszcza rozpuszczalnego
Tabela 7.5. Wyniki oznaczania zawartości lepiszcza rozpuszczalnego
Projektowana

ID mma

[-]
MMA 1

Rodzaj asfaltu

[-]
20/30

całkowita
zawartość
asfaltu

[%, m/m]
5,3

Liczba
oznaczeń

Wartości
oznaczeń

Wartość
średnia

Niepewność
t-Studenta

Niepewność
PESD

[-]

[%, m/m]
5,07
5,22
5,02
4,92
5,02
4,84
5,96
4,95
5,28
5,11
5,04
5,11
4,95
5,04
4,90
5,01
5,42
5,52
5,61
5,25
5,27

[%, m/m]

[%, m/m]

[%, m/m]

5,1

+/- 0,26

5,0

+/- 0,64

4,9

+/- 0,76

5,1

+/- 2,10

5,1

+/- 0,44

5,1

b.d.

5,0

+/- 0,57

5,0

+/- 0,70

5,5

+/- 0,64

5,4

+/- 0,50

3

MMA 2

20/30

5,2

2

MMA 3

20/30

5,2

2

MMA 4

20/30

5,3

2

MMA 5

20/30

5,2

2

MMA 6
MMA 7

20/30
PMB 25/55-60

5,2
5,2

1
2

5,2

2

5,6

2

5,6

3

modyfikowany

MMA 8

PMB 25/55-80
wysokomodyfikowany

MMA 9

PMB 45/80-65
modyfikowany

MMA 10

PMB 25/55-80
wysokomodyfikowany

+/- 0,3

Oznaczenie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego w mma wykonano zgodnie z [PN-EN
12697-1].
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7.9.

Wyniki oznaczania standardowych właściwości asfaltów

Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa zostało wykonane na próbkach
asfaltów poddanych starzeniu krótkoterminowemu metodą RTFOT (ang. Rolling thin film
ovens test). Natomiast oznaczenie penetracji w 25°C i temperatury mięknienia zostało
wykonane na asfaltach nie poddanych starzeniu.
Tabela 7.6. Wyniki standardowych badań właściwości asfaltów

ID
Oznaczenie Temperatura Penetracja w Temperatura
Rodzaj asfaltu
asfaltu
producenta łamliwości
25°C
mięknienia
[–]
[–]
[–]
[°C]
[0,1 mm]
[°C]
A1
20/30
C
-12
23
61,6
A2
20/30
B
-11
28
61,6
b.d.
b.d.
b.d.
A3
20/30
B
b.d.
b.d.
b.d.
A4
20/30
B
A5
20/30
A
-7
27
62,4
A6
PMB 25/55-60 A
b.d.
34
62,6
A7
PMB 25/55-80 A
b.d.
46
82,2
A8
PMB 45/80-65 A
-23
67
75,6
Powtarzalność r oznaczeń:
± 3°C
± 2 · 0,1 mm
± 0,4°C
Objaśnienie: b.d. – brak danych

7.10. Analiza wyników oznaczania standardowych właściwości asfaltów
Wyniki oznaczania standardowych właściwości asfaltów nie zostały wykorzystane na
dalszym etapie prac i zostały zamieszczone ze względów informacyjnych. Można jednak
pamiętać, iż w naszym kraju były podejmowane próby określania rodzaju funkcjonalnego PG
na podstawie standardowych właściwości asfaltów [Sybilski 2000A] oraz że takie wielkości
jak moduł ścinania, lepkość i standardowe właściwości asfaltów są od siebie wzajemne
zależne. Jednak poszukiwanie tych zależności nie wydaje się być obecnie wskazanym
kierunkiem prowadzenia badań.
Według [Poradnik asfaltowy 2016] podane w [WT-2 2014] wymaganie, aby asfalt
drogowy charakteryzował się temperaturą łamliwości nie większą niż -5°C nie ma podstaw
normowych […]. Produkcja tak twardego asfaltu wymaga, aby wyprodukowany asfalt
zmieścił się w bardzo wąskim przedziale penetracji od 20 do 30 [0,1 mm] oraz w wąskim
przedziale temperatury mięknienia TPiK od 55 do 63°C. Biorąc pod uwagę dokładność
pomiarów penetracji i temperatury mięknienia, realnie te przedziały są jeszcze węższe.
Temperatura łamliwości według Fraassa jest zależna w dużym stopniu od twardości
lepiszcza, a więc od jego penetracji i temperatury mięknienia. Zatem, aby uzyskać
oczekiwany wynik „Fraassa” producent musi produkować asfalt 20/30 możliwie blisko górnej
granicy penetracji, czyli ok. 28 ¸ 30 [0,1 mm] […]. Dodawane są także wymagania wobec
temperatury łamliwości w zaostrzonej formie, w postaci „wartość temperatury łamliwości po
starzeniu RTFOT nie więcej niż -5°C” […]. O wiele prościej, a jednocześnie zgodnie z systemem
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norm, byłoby opisać wymagania do mma wg metody TSRST. Wyniki asfaltu oznaczonego
symbolem A1 zaprzeczają prezentowanej tezie. Penetracja asfaltu A1 wynosi
Pen25 = 23 · 0,1 mm a temperatura łamliwości po starzeniu RTFOT TFraass = -12°C.
7.11. Wyniki oznaczeń modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego asfaltu
Oznaczenia modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego asfaltu wykonano w
reometrze dynamicznego ścinania DSR (ang. dynamic shear rheometer), którego zdjęcie
pokazano na rysunku 7.7. W urządzeniu DSR przebadano każdy rodzaj asfaltu użyty do
wykonania analizowanych mma. Badania wykonywano w różnej temperaturze i przy różnych
częstotliwościach obciążania dla każdej z temperatur, tak aby temperatura i częstotliwości
obciążania w urządzeniu DSR była zgodna z temperaturą i częstotliwością obciążenia
zastosowaną w oznaczeniach modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego mma,
podobnie jak to zrobili autorzy innych modeli analityczno-empirycznych. Temperaturę i
częstotliwości obciążania poszczególnych lepiszczy zamieszczono w tabeli 7.7. W pierwszej
serii badań oznaczenia prowadzono także w wysokich temperaturach z wykorzystaniem
wrzeciona o średnicy 25 mm. Jednak po analizie pierwszej serii badań, okazało się, że
niektóre wyniki badań mogą nie spełniać wymagań związanych z niepewnością pomiaru
określoną w normie [PN-EN 14770], wymagania te zostały omówione w rozdziale 6. Wobec
czego zdecydowano się wprowadzić poprawki w procedurze wykonywania oznaczeń i
wykonać drugą serię badań, jednak ze względu na ograniczenia czasowe związane z
możliwością wykorzystania aparatury pomiarowej, drugą serie badań wykonano tylko z
wykorzystaniem wrzeciona o średnicy 8 mm (rys. 7.8) w zakresie temperatury od -20°C do
40°C.

Rys. 7.7. Urządzenie DSR [I7]
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Rys. 7.8. Przykładowe wrzeciona urządzenia DSR [I7]
Tabela 7.7. Temperatura i częstotliwości obciązeń w urządzeniu DSR

Temperatura, T [°C]
Częstotliwości, f [Hz]

-20, -10, 0, 10, 30, 40 PP8, 40 PP25, 60, 70 lub 80
0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,59; 5; 10; 20; 25, 50

Oznaczenie w każdej temperaturze i częstotliwości wykonywano na 4 próbkach asfaltu.
Badania w zakresie temperatury od -20 do 40°C wykonano z użyciem wrzeciona o średnicy 8
mm (PP8), a badania w zakresie temperatury od 40 do 80°C wykonano z użyciem wrzeciona
o średnicy 25 mm (PP25). Temperatury, w których wykonywano badania dobrano tak, aby
były one zgodne z temperaturami wykonania oznaczeń modułu sztywności i kąta
przesunięcia fazowego mma w urządzeniu 4PBB, uwzględniając także graniczne temperatury
eksploatacyjne (temperatura równoważne) według klasyfikacji Superpave. Po szczegółowym
zapoznaniu się z normami [PN-EN 14770, AASHTO T 315, PN-EN 16659] dotyczącymi
przeprowadzania badań w urządzeniu DSR podjęto decyzję, że oznaczenia modułu ścinania
i kąta przesunięcia fazowego będą wykonywane od najwyższej do najniższej temperatury.
Uznano, że najbardziej niebezpieczne dla próbki będą skrajne warunki badań to znaczy
najwyższa i najniższa temperatura oraz najmniejsza i największa częstotliwość, co po
wykonaniu badań znalazło swoje odzwierciedlenie w większej niepewności pomiaru dla
takich warunków. Przy prowadzeniu badań w wysokiej temperaturze określano czy próbka
(przy stałym odkształceniu i maksymalnej częstotliwości) nadal znajduje się w zakresie
odkształceń liniowych. Upłynnienie się i rozlanie się próbki na dolnej płytce pomiarowej
urządzenia skutkowało odrzuceniem wyników badania. Przy prowadzeniu badań w niskiej
temperaturze obserwowano, czy po zakończeniu badania próbka nadal charakteryzowała się
właściwą przyczepnością do dolnej płytki pomiarowej. Jeśli stwierdzano, że nastąpiła utrata
przyczepności to odrzucano wyniki. Badania prowadzono przy stałym kącie wychylenia
równym q = 0,001 rad w zakresie częstotliwości od 0,1 Hz do 50 Hz. Badania prowadzono od
najmniejszej do największej częstotliwości. Gradient temperatury nie był większy niż
1°C/min. Dla każdego typu asfaltu wykonano oznaczenia na 4 próbkach o średnicy 8 mm i na
4 próbkach o średnicy 25 mm. Jako rezultat pomiaru system pomiarowy zapisywał na dysku
komputera sterującego plik o rozszerzeniu .csv. Tabelaryczne zestawienie wyników oznaczeń
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załączono w załączniku nr 3, graficznie wyniki badań przedstawiono na rysunkach 7.9 - 7.24.
Na wykresach przedstawiono wyniki drugiej serii badań, oraz dla badań wykonywanych z
użyciem wrzeciona o średnicy 25 mm wyniki pierwszej serii badań.

Rys. 7.9. Wyniki oznaczeń modułu ścinania asfaltu A1 20/30 C

Rys. 7.10. Wyniki oznaczeń modułu ścinania asfaltu A2 20/30 B
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Rys. 7.11. Wyniki oznaczeń modułu ścinania asfaltu A3 20/30 B

Rys. 7.12. Wyniki oznaczeń modułu ścinania asfaltu A4 20/30 B
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Rys. 7.13. Wyniki oznaczeń modułu ścinania asfaltu A5 20/30 A

Rys. 7.14. Wyniki oznaczeń modułu ścinania asfaltu A6 PMB 25/55-60 A
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Rys. 7.15. Wyniki oznaczeń modułu ścinania asfaltu A7 PMB 25/55-80 A

Rys. 7.16. Wyniki oznaczeń modułu ścinania asfaltu A8 PMB 45/80-65 A
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Rys. 7.17. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego asfaltu A1 20/30 C

Rys. 7.18. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego asfaltu A2 20/30 B
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Rys. 7.19. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego asfaltu A3 20/30 B

Rys. 7.20. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego asfaltu A4 20/30 B
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Rys. 7.21. Wyniki oz
oznaczeń
naczeń kąta przesunięcia fazowego asfaltu A5 20/30 A

Rys. 7.22. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego asfaltu A6 PMB 25/55
25/55-60 A

155

Rozdział 7

Rys. 7.23. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego asfaltu A7 PMB 25/55
25/55-80 A

Rys. 7.24. Wyniki oznaczeń kąta
ąta przesunięcia fazowego asfaltu A8 PMB 45/80
45/80-65 A
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Rys. 7.25. Wyniki oznaczeń modułu ścinania wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = -20°C przy częstotliwości f = 1,59 Hz

Rys. 7.26. Wyniki oznaczeń modułu ścinania wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = 0°C przy częstotliwości f = 1,59 Hz
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Rys. 7.27. Wyniki oznaczeń modułu ścinania wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = 10°C przy częstotliwości f = 1,59 Hz

Rys. 7.28. Wyniki oznaczeń modułu ścinania wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = 10°C przy częstotliwości f = 10 Hz
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Rys. 7.29. Wyniki oznaczeń modułu ścinania wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = 40°C przy częstotliwości f = 1,59 Hz uzyskanych z wykorzystaniem wrzeciona PP8

Rys. 7.30. Wyniki oznaczeń modułu ścinania wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = 60°C przy częstotliwości f = 1,59 Hz
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Rys. 7.31. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = -20°C przy częstotliwości f = 1,59 Hz

Rys. 7.32. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = 0°C przy częstotliwości f = 1,59 Hz
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Rys. 7.33. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = 10°C przy częstotliwości f = 1,59 Hz

Rys. 7.34. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = 10°C przy częstotliwości f = 10 Hz
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Rys. 7.35. Wyniki ozn
oznaczeń kąta
ąta przesunięcia fazowego wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = 40°C przy częstotliwości f = 1,59 Hz

Rys. 7.36. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego wszystkich badanych asfaltów
w temperaturze T = 60°C przy częstotliwości f = 1,59 Hz
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7.12. Ocena niepewności pomiaru modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego asfaltu
Podczas przygotowań do realizacji badań do autora rozprawy docierały wiadomości o
małej powtarzalności wyników uzyskiwanych za pomocą DSR. Takie wiadomości pochodziły
z głównego laboratorium jednej z firm wykonawczych. Optymizmem nie napawały również
dane dotyczące precyzji testu MSCR dostępne w normie [PN-EN 16659], czyli odtwarzalność
dochodząca nawet do 43%. Po wykonaniu pierwszej serii badań okazało się, że otrzymane
wyniki modułu ścinania |G*| cechowały się zbyt dużą niepewnością pomiaru, znacznie
przekraczającą 10% określone w normie [PN-EN 14770] oraz niespełniały wymagania
dotyczącego średniej arytmetycznej w temperaturze pokrywania się zakresów pomiarowych.
Rozwiązanie tego problemu umożliwił kierownik Sekcji Badań Chemicznych LD GDDKiA
o/Poznań Artur Wilmański, opracowując unowocześnienia procedury wykonywania
oznaczeń w urządzeniu DSR, przy współudziale autora rozprawy. Według ustaleń należy
zwrócić szczególną uwagę na zachowanie prawidłowej geometrii próbki, zapewnienie dobrej
przyczepności lepiszcza do układu badawczego reometru poprzez rozgrzanie obu płytek
układu badawczego. O wymienionych problemach wspomina norma europejska [PN-EN
14770], nie podając jednakże konkretnych rozwiązań tych problemów. Po modyfikacji
procedury pomiarowej wykonano ponowne badania lepiszczy, które cechowały się znacznie
mniejszą niepewnością pomiaru.
Otrzymanych wyników nie oceniano według kryteriów normy [AASHTO T 315]
zawartych w tabeli 7.4, ponieważ omawiane kryteria nie dotyczą samych wartości modułu
ścinania i kąta przesunięcia fazowego, ale wymagań określonych w metodzie Superpave,
ponadto są one sformułowane dla lepiszcza poddanego różnym rodzajom starzenia.
Otrzymanych wyników nie oceniano także pod względem równości średniej w temperaturze
pokrywania się zakresów pomiarowych, gdyż nie przeprowadzono ponownych oznaczeń
w wysokiej temperaturze. Otrzymane wyniki oceniono wg kryteriów odtwarzalności
zawartych w normie [PN-EN 14770]. Kryteria uznano za spełnione jeśli średnia niepewność
względna RMU wyników oznaczeń modułu ścinania |G*| i kąta przesunięcia fazowego d
obliczona według wzoru 6.4 była mniejsza od odpowiednio 10% i 5%. Rezultaty oceny
wyników przedstawiono w tabeli 7.8.
Tabela 7.8. Rezultaty oceny wyników oznaczeń wykonywanych w urządzeniu DSR
Średnia niepewność
Średnia niepewność
Spełnienie
względna kąta
Rodzaj asfaltu
względna modułu ścinania
kryteriów
|G*|
przesunięcia fazowego d

[-]
A1 20/30 C
A2 20/30 B
A3 20/30 B
A4 20/30 B
A5 20/30 A
A6 PMB 25/55-60 A
A7 PMB 25/55-80 A
A8 PMB 45/80-65 A

[%]
6,9
7,6
14,2
13,8
2,6
2,5
20,6
7,7

[%]
4,7
1,8
1,7
2,1
1,2
0,3
1,8
0,9
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[-]
spełnione
spełnione
NIESPEŁNIONE
NIESPEŁNIONE
spełnione
spełnione
NIESPEŁNIONE
spełnione
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Pomimo powtórnego wykonania oznaczeń nadal niepewności pomiaru obliczone dla
oznaczeń wykonanych dla trzech asfaltów nie spełniały wymagań normowych.
Największe wartości względnej niepewności pomiaru uzyskuje się dla ekstremalnych
warunków temperatury i częstotliwości. Wskazane jest opracowanie danych dotyczących
precyzji pomiaru dla całego spectrum temperatur i częstotliwości (od 0,1 do 25 Hz), ze
szczególnym uwzględnieniem częstotliwości 1,59 Hz i 10 Hz.
7.13. Analiza wyników oznaczania modułu ścinania i kąta przesunięcia fazowego asfaltu
Porównania wyników dokonano dla pięciu wybranych temperatur zastosowanych w
pomiarach: -20°C, 0°C, 10°C, 40°C i 60°C. W niskiej i średniej temperaturze wyniki oznaczeń
modułu ścinania można podzielić pod względem wartości na trzy grupy:
v pierwsza grupa: asfalt A1 20/30 o znacząco większych wartościach od pozostałych
asfaltów 20/30,
v druga grupa: asfalty od A2 do A5, są to asfalty drogowe 20/30,
v trzecia grupa: asfalty modyfikowane o najmniejszych wartościach w tym zakresie
temperaturowym.
W 0°C różnica między modułem ścinania oznaczonym dla asfaltu A1 (111,78 MPa) a średnią
oznaczoną dla reszty twardych asfaltów (69,65 MPa) wynosi 42 MPa czyli 60% mniejszej
wartości. W wysokiej temperaturze różnica pomiędzy asfaltem A1 a innymi asfaltami
drogowymi 20/30 zanika. Nadal można jednak obserwować wyraźne różnice w wartościach
otrzymanych dla asfaltów zwykłych i modyfikowanych. Wartości modułu ścinania maleją
wraz ze wzrostem temperatury i zwiększają się wraz ze zwiększaniem się częstotliwości,
podobnie jak w innych tego typu badaniach. Otrzymane wartości potwierdzają fakt, że
asfalty modyfikowane cechują się mniejszą wrażliwością temperaturową.
W przypadku kąta przesunięcia fazowego także w niskiej i średniej temperaturze
można zauważyć wyraźną różnicę pomiędzy asfaltami drogowymi 20/30 o mniejszych
wartościach kąta przesunięcia fazowego i asfaltami modyfikowanymi. Natomiast w wysokiej
temperaturze to asfalty drogowe 20/30 cechują się większymi wartościami kąta przesunięcia
fazowego. W 60°C średnia wartość kąta przesunięcia fazowego dla asfaltów twardych
(65,94°) jest o 8° większa od średniej dla asfaltów modyfikowanych (57,85°). Wartości kąta
przesunięcia fazowego asfaltów zwiększają się wraz ze wzrostem temperatury i maleją wraz
ze zwiększaniem się częstotliwości. Najmniejsza wartość kąt przesunięcia fazowego (16,2°)
otrzymano dla asfaltu A1 w temperaturze -20°C. Największą wartość kąt przesunięcia
fazowego (68,4°) otrzymano także dla asfaltu A1 w temperaturze 60°C.
7.14. Wyniki oznaczania modułu sztywności
mieszanek mineralno-asfaltowych

i

kąta

przesunięcia

fazowego

Oznaczenie modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego mma wykonano
w aparacie belki zginanej 4PBB (rys. 7.37). Badania wykonywano w różnej temperaturze i
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przy różnych częstotliwościach dla każdej z temperatur. Zróżnicowanie temperatury badania
ma odwzorowywać różne temperatury eksploatacyjne nawierzchni. Różne częstotliwości
badania odwzorowują także częstotliwości występujące w nawierzchni, które są zależne
przede wszystkim od prędkości ruchu.

Rys. 7.37. Urządzenie 4PBB [I7]

Oznaczenia wykonano na 40 próbkach belkowych mma wykonanych z 10 mma (4 próbki na 1
mma). Wszystkie próbki belkowe miały jednakowe rozmiary, czyli 50 mm x 60 mm x 380 mm
(HxBxL). Badanie przeprowadzano po upływie 14 dni od wycięcia próbek z zagęszczonych
płyt. Próbki były termostatowane od 4 do 6 godzin w przypadku wszystkich temperatur, w
których przeprowadzano badania. Wykonanie oznaczeń przy różnych częstotliwościach
można było ustawić w programie sterującym aparaturą badawczą (UTS018 Four-Point
Bending Test). Jako rezultat pomiaru system pomiarowy zapisywał na dysku komputera
sterującego plik o rozszerzeniu csv oddzielnie dla każdej częstotliwości. W plikach
zapisywane były dane o formacie przedstawionym w tabeli 7.9. Czwarta i piąta kolumna
zawierają dane o wartościach siły i przemieszczenia.
Do obliczania modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego z danych uzyskanych z
plików o rozszerzeniu csv oraz innych dostępnych danych autor rozprawy opracował
program, który nazwał RunMod.m. Działanie programu sprawdzono w oparciu o obliczenia
dla częstotliwości 10 Hz wykonywane przez program udostępniony przez producenta
urządzenia 4PBB (UTS018 Four-Point Bending Test) i we wszystkich analizowanych
przypadkach stwierdzono różnice mniejsze od 0,5% wartości modułu sztywności. Wartości
siły i przemieszczenia aproksymowano z danych uzyskanych z plików csv i podstawiono do
wzorów opisanych w rozdziale 4.
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Tabela 7.9. Przykładowy format danych w plikach csv uzyskanych z badania 4PB (MMA6, 0°C, 20 Hz).
Cycle
Time
Actuator
Load
On-Specimen
(cykl)
(czas)
(siłownik)
(obciążenie)
(na próbce)
(msec)
(mm)
(kN)
(mm)
#
1 0.0000
0.0004
0.0008
0.0012
0.0016
0.0020
0.0024
0.0028
0.0032
0.0036
0.0040
0.0044
0.0048
0.0052
0.0056
0.0060
0.0064
0.0068
0.0072
0.0076
0.0080
0.0084
0.0088
0.0092
0.0096
0.0100
0.0104

-0.019073
-0.019379
-0.019226
-0.019226
-0.019226
-0.019836
-0.020294
-0.021515
-0.022125
-0.022888
-0.023041
-0.024261
-0.025024
-0.026093
-0.027313
-0.028534
-0.029297
-0.030975
-0.031891
-0.033569
-0.034485
-0.035553
-0.036774
-0.038300
-0.038910
-0.040283
-0.041046

-0.009565
-0.010476
-0.011387
-0.015486
-0.021407
-0.025962
-0.029150
-0.031883
-0.040082
-0.050102
-0.058301
-0.066499
-0.076064
-0.086085
-0.096105
-0.104759
-0.112958
-0.123434
-0.135276
-0.146207
-0.156228
-0.166704
-0.176724
-0.187200
-0.197676
-0.208152
-0.217717

0.024124
0.024139
0.024155
0.024200
0.024261
0.024445
0.024689
0.025024
0.025131
0.025375
0.025681
0.026062
0.026443
0.026688
0.027130
0.027405
0.027771
0.028015
0.028366
0.028671
0.029007
0.029434
0.029739
0.030090
0.030319
0.030655
0.030960

……..

……..
0.0480
0.0484
0.0488
0.0492
2 0.0500
0.0504
0.0508
0.0512

……..
0.008545
0.007019
0.006256
0.005188
0.002441
0.001221
-0.000458
-0.001526

……..
0.235480
0.225005
0.211796
0.197676
0.174447
0.161694
0.147118
0.130266

……..
0.016159
0.016541
0.016983
0.017212
0.018051
0.018448
0.018845
0.019211

……..

……..

……..

……..

……..

Program UTS018 Four-Point Bending Test umożliwia obliczenie modułu sztywności i kąta
przesunięcia fazowego mma dla 10 Hz na dwa sposoby: z wykorzystaniem wartości
aproksymowanych (apply curve fitting: enabled) i z wykorzystaniem ekstremalnych wartości
uzyskanych z oznaczeń (apply curve fitting: disabled). Autor rozprawy wybrał obliczanie
modułu sztywności E4PB i kąta przesunięcia fazowego Φ na podstawie wartości
aproksymowanych, gdyż na podstawie jego analizy takie wartości będą cechowały się
mniejszą niepewnością pomiaru. Badanie prowadzone były w trybie kontrolowanego
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odkształcenia, które dla wszystkich badań wynosiło ε = 50 μm/m, aby nie wystąpiły procesy
zmęczeniowe. W przypadku każdego oznaczenia wykonano 150 cykli obciążenia. Do
obliczania wartości modułu sztywności E4PB i kąta przesunięcia fazowego Φ wykorzystano 15
cykli (od 93 do 107 cyklu).
Tabela 7.10. Zestawienie wartości temperatury i częstotliwości zastosowanych w badaniach mma
wykonanych w aparacie belki zginanej 4PBB

ID mma

Temperatura

Częstotliwość

MMA 1
MMA 2
MMA 3
MMA 4
MMA 5
MMA 6
MMA 7
MMA 8
MMA 9
MMA 10

[°C]

[Hz]

10
10
10
10
10
0; 10; 20; 30; 40
0; 10; 30; 40
0; 10; 30; 40
0; 10; 30
0; 10; 30; 40

10
0,5; 1; 5; 10; 20; 25
0,5; 1; 5; 10; 20; 25
0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20; 25
0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20; 25
0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20; 25
0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20; 25
0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20; 25
0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20; 25
0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20; 25

Temperatura i częstotliwość z powodu uwarunkowań technicznych nie były jednakowe dla
każdej mieszanki. W tabeli 7.10 zestawiono temperaturę i częstotliwość obciążania jaką
zastosowano w oznaczeniach dla poszczególnych mma. Najniższą temperaturą, w jakiej
badano mieszanki było 0°C, ponieważ komora klimatyczna urządzenia badawczego nie
umożliwiała wiarygodnego ustawienia niższej temperatury. Najwyższa temperatura w jakiej
badano mieszanki wynosiła 40°C. Według normy [PN-EN 12697-26] jest to najwyższa
temperatura w jakiej należy badać próbki, z uwagi na możliwość wystąpienia odkształceń
nieliniowych i zjawiska pełzania mma. Badania prowadzono od najmniejszej do największej
temperatury oraz od najmniejszej do największej częstotliwości, a po największej
częstotliwości zgodnie z wymaganiami normy dla sprawdzenia czy próbka nie uległa
zniszczeniu powtarzano oznaczenie przy małej częstotliwości i porównywano z wynikami
pierwszego oznaczenia. Dla MMA1 wykonano tylko standardowe oznaczenia wymagane
przez [WT-2 2014], jednak z uwagi na bardzo interesujące właściwości lepiszcza
postanowiono włączyć tą mma do programu badawczego. Z uwagi na większe
prawdopodobieństwo wystąpienia odkształceń nieliniowych próbki MMA9 nie zostały
przebadane w 40°C.
Omówione badania pozwoliły na uzyskanie 855 plików csv, po wykluczeniu
powtarzających się częstotliwości i plików zawierających błędy oraz wyników otrzymanych
dla MMA9 i MMA10 do opracowania modelu analityczno-empirycznego uzyskano 471
wartości modułu sztywności E4PB i kąta przesunięcia fazowego Φ oznaczonych z 8. mma.
Tabelaryczne zestawienie wyników oznaczeń zamieszczono w załączniku nr 4, graficznie
wyniki badań przedstawiono na rysunkach 7.38 - 7.55.
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Rys. 7.38. Wyniki oznaczeń modułu sztywności E4PB mieszanek MMA2 - MMA5 w 10°C

Rys. 7.39. Wyniki oznaczeń modułu sztywności E4PB mieszanki MMA6
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Rys. 7.40. Wyniki oznaczeń modułu sztywności E4PB mieszanki MMA7

Rys. 7.41. Wyniki oznaczeń modułu sztywności E4PB mieszanki MMA8
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Rys. 7.42. Wyniki oznaczeń modułu sztywności E4PB mieszanki MMA9

Rys. 7.43. Wyniki oznaczeń modułu sztywności E4PB mieszanki MMA10

170

Rozdział 7

Rys. 7.44. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego Φ mieszanek MMA2 - MMA5 w 10°C

Rys. 7.45. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego Φ mieszanki MMA6
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Rys. 7.46. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego Φ mieszanki MMA7

Rys. 7.47. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego Φ mieszanki MMA8
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Rys. 7.48. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego Φ mieszanki MMA9

Rys. 7.49. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego Φ mieszanki MMA10
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Rys. 7.50. Wyniki oznaczeń modułu sztywności E4PB mma
w temperaturze T = 0°C przy częstotliwości f = 10 Hz

Rys. 7.51. Wyniki oznaczeń modułu sztywności E4PB mma
w temperaturze T = 10°C przy częstotliwości f = 10 Hz
z zaznaczonymi
ymi wymagany
wymaganymi wartościami maksymalnymi i minimalny
minimalnymi
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Rys. 7.52. Wyniki oznaczeń modułu sztywności E4PB mma
w temperaturze T = 40°C przy częstotliwości f = 10 Hz

Rys. 7.53
53. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego Φ mma
w temperaturze T = 0°C przy częstotliwości f = 10 Hz

Rys. 7.54
54. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego Φ mma
w temperaturze T = 10°C przy częstotliwości f = 10 Hz
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Rys. 7.55
55. Wyniki oznaczeń kąta przesunięcia fazowego Φ mma
w temperaturze T = 40°C przy częstotliwości f = 10 Hz

7.15. Ocena niepewności pomiaru modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego
mieszanek mineralno
ralno-asfaltowych
Wynik pomiaru
u (średnia wraz z niepewnością) modułu sztywności i kąta przesunięcia
fazowego określano
eślano na próbie zawierającej 15 wartości, były to rezultaty pomiaru uzyskane
od 93 do 108 cyklu obciążenia podczas wykonywania oznaczenia.
Tabela 7.
7.11. Niepewność pomiaru modułu sztywności E4PB

Temperatura Częstotliwość
otliwość
[°C]
[Hz]

0

10

30

0,1
0,5
1
5
10
20
25
0,1
0,5
1
5
10
20
25
0,1
0,5

Niepewność
ość oznaczania
modułu sztywności E4PB
Niepewność bezwzględna
Niepewn
ewność względna
Średnia
2·SD
Średn
Średnia
2·SD
[MPa]
[MPa]
[%]
[%]
17,9
29,3
0,167
0,315
4,7
2,7
0,035
0,025
4,6
3,1
0,031
0,026
4,2
3,0
0,024
0,018
4,9
3,1
0,025
0,013
10,7
13,6
0,051
0,055
14,9
17,1
0,071
0,072
11,1
18,1
0,190
0,351
4,2
3,9
0,048
0,052
4,1
3,5
0,041
0,032
3,4
2,6
0,026
0,016
4,0
9,2
0,027
0,051
7,4
6,9
0,048
0,041
8,9
6,7
0,056
0,040
9,5
15,6
2,066
5,802
2,7
2,6
0,306
0,540
176

Rozdział 7

40

1
5
10
20
25
0,1
0,5
1
5
10
20
25

1,9
1,4
1,6
4,1
2,9
10,1
2,0
1,5
1,3
1,5
2,7
1,9

2,1
0,7
0,6
4,7
3,8
7,9
1,7
0,8
0,6
0,6
3,3
1,0

0,152
0,064
0,057
0,127
0,077
2,386
0,302
0,184
0,103
0,098
0,155
0,108

0,251
0,064
0,043
0,205
0,092
2,841
0,359
0,184
0,106
0,091
0,227
0,090

Tabela 7.12. Niepewność pomiaru kąta przesunięcia fazowego mma f

Temperatura
[°C]

0

10

30

40

Częstotliwość
[Hz]
0,1
0,5
1
5
10
20
25
0,1
0,5
1
5
10
20
25
0,1
0,5
1
5
10
20
25
0,1
0,5
1
5
10
20
25

Niepewność oznaczania
kąta przesunięcia fazowego mma f
Niepewność bezwzględna
Niepewność względna
Średnia
2·SD
Średnia
2·SD
[deg]
[deg]
[%]
[%]
0,076
0,32
0,45
0,044
0,017
0,014
0,16
0,11
0,014
0,010
0,15
0,11
0,013
0,006
0,17
0,12
0,014
0,007
0,19
0,08
0,031
0,023
0,48
0,56
0,040
0,043
0,65
0,84
0,223
0,41
0,88
0,084
0,019
0,022
0,12
0,11
0,017
0,015
0,12
0,13
0,014
0,006
0,12
0,08
0,015
0,012
0,15
0,13
0,029
0,024
0,29
0,28
0,032
0,023
0,33
0,29
3,018
3,16
7,08
1,202
0,171
0,341
0,47
0,79
0,101
0,190
0,29
0,46
0,028
0,024
0,09
0,06
0,034
0,029
0,11
0,07
0,092
0,185
0,29
0,46
0,057
0,032
0,19
0,10
1,300
2,101
4,84
8,27
0,155
0,265
0,52
0,89
0,107
0,114
0,35
0,37
0,049
0,041
0,15
0,11
0,057
0,059
0,17
0,15
0,100
0,123
0,27
0,28
0,094
0,076
0,23
0,12
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Jak można zauważyć analizując tabele 7.11 i 7.12 największymi niepewnościami
pomiaru (około 10 MPa) cechowały się oznaczenia przeprowadzane przy najmniejszej
zastosowanej częstotliwości 0,1 Hz. Można zauważyć, że wszystkie średnie niepewności
względne są mniejsze od 1%.
Przy ewentualnych pracach mających na celu określenie precyzji oznaczania modułu
sztywności i kąta przesunięcia fazowego metodą belki zginanej (4PBB) należy mieć na
uwadze, iż znaczącym źródłem niepewności jest sposób zamontowania próbki w urządzeniu,
o czym wspomniano także w [Mackiewicz 2016]. Na wartość niepewności pomiaru tych
wielkości ma wpływ także nieokreślenie w normie [PN-EN 12697-26] algorytmu aproksymacji
danych uzyskanych z pomiaru oraz możliwe wynikające z tego faktu, różne możliwości
obliczenia wyniku oznaczenia (z wykorzystaniem aproksymacji, bądź bezpośrednio z
pomierzonych wartości). Taki brak jednoznaczności może doprowadzić do zmniejszenia
precyzji tych badań. Ponownie jak w przypadku urządzenia DSR, amerykańska norma
[AASHTO T 342], dotycząca oznaczania modułu sztywności mma metodą osiowego ściskania
dynamicznego (DM), okazuje się lepsza. Określono w niej dużo więcej szczegółów, ważnych
dla oznaczania modułu sztywności, w tym jednoznacznie określono algorytm aproksymujący
wartości otrzymane z oznaczenia.
7.16. Analiza wyników oznaczania modułu sztywności i kąta przesunięcia fazowego
mieszanek mineralno-asfaltowych
W niskiej temperaturze (0°C) większą wartość modułu sztywności E4PB = 21080 MPa
(średnia) osiągają MMA 7 i MMA8 z asfaltami modyfikowanymi o masowej zawartości
asfaltu 5,2%, a MMA6 z asfaltem drogowym o takiej samej masowej zawartości asfaltu
cechuje się znacząco mniejszą (o 3880 MPa) wartością modułu sztywności E4PB = 17200 ± 548
MPa, co jest zdaniem autora rozprawy nietypowym zachowaniem. W średniej temperaturze
(10°C) największą wartość modułu sztywności E4PB = 18530 ± 1137 MPa osiąga MMA1, co
dobrze koresponduje z odpowiadającą wartością modułu ścinania asfaltu A1. Według testów
statystycznych w 10°C moduł sztywności E4PB mieszanki MMA1 ma większą wartość niż w
przypadku mieszanek MMA3 (17606 ± 907 MPa), MMA4 (16459 ± 1219 MPa), MMA5 (17698
± 613 MPa). Natomiast wartości modułu sztywności E4PB mieszanek MMA3 i MMA5 są sobie
równe. Jednak względna różnica (5%) pomiędzy wartościami modułu sztywności E4PB MMA1
oraz MMA 3 i MMA5 jest znacznie mniejsza niż względna różnica (75%) pomiędzy
wartościami modułu ścinania użytych do ich wykonania asfaltów, gdyż asfalt A1 ma znacząco
większą wartość modułu ścinania |G*|. Można to tłumaczyć większą objętościową
zawartością asfaltu w MMA1 oraz różnicami w zawartości wolnych przestrzeni. W
temperaturze 40°C MMA6 z asfaltem drogowym 20/30 wyróżnia się wyraźnie większą
wartością modułu sztywności E4PB = 2925 ± 429 MPa, niż mieszanki z asfaltami
modyfikowanymi (średnio E4PB = 1239 MPa).

178

Rozdział 8

Rozdział 8:
8.1.

OPRACOWANIE MODELI ANALITYCZNO-EMPIRYCZNYCH

Postacie modeli analityczno-empirycznych do obliczania modułu sztywności
oznaczanego metodą belki zginanej

Nowe modele analityczno-empiryczne do obliczania modułu sztywności oznaczanego
metodą belki zginanej 4PBB powstały w oparciu o postacie równań modeli analitycznoempirycznych dla metody osiowego ściskania dynamicznego (DM), powszechnie stosowanej
w krajach projektujących nawierzchnie według MEPDG. Podobny sposób postępowania
można znaleźć w [Giuliana 2012]. Jako modele bazowe, wykorzystane do analiz dokonanych
w niniejszej rozprawie, wybrano: model Witczak-El-Badawy i model Hirscha. Wybór modeli
bazowych omówiono w rozdziale 5. Postacie równań modeli bazowych poddano jednak
pewnym modyfikacjom uzyskując zmodyfikowany wzór modelu Witczak-El-Badawy (wzór
8.1) i zmodyfikowany wzór modelu Hirscha (wzór 8.2 i wzór 8.3). Model wykorzystujący wzór
modelu Witczak-El-Badawy nazwano modelem A, natomiast model wykorzystujący wzór
modelu Hirscha nazwano modelem B.

!"#$E%&' = (1 + (2 ) *|, - | ./ 0

) 3(4 + (15 ) 67 + (14 ) 6% + (18 ) 69 + (: ) ;< + (1> )

;?@AA
B
;?@AA + ;<

;?@AA
(8 + (11 ) ;< + (12 )
+ (1C ) 69 + (1D ) 6FG
;?@AA + ;<
+
1 + HIJ[(C + !(D!"#$|,?- | + (K!"#$!L ]

(8.1)

gdzie:
E4PB – moduł sztywności mma [MPa],!
|G*| – moduł ścinania asfaltu [MPa],

d – kąt przesunięcia fazowego asfaltu [°].
Vbeff – efektywna zawartość asfaltu w mma (v/v) [%],
Va – zawartość wolnej przestrzeni w mma (v/v) [%],
P0 – zawartość frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm [%],
P4 – suma odsiewu na sicie 4 mm [%],
P8 – suma odsiewu na sicie 8 mm [%],
P16 – suma odsiewu na sicie 16 mm [%],
A1-A17 – optymalizowane współczynniki równania [-].
E%MN = PO ) QR1 ) S1 T

gdzie:
PO =

VUW
V\W ) VUW
X + R2 ) YZ- Y ) S
X^
1>>
1>>>>

(8.2)

Nb

_R5 + R2 ) YZ- Y ) V\W`VUWa

Nb

R4 + _R2 ) YZ- Y ) V\W`VUWa
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oraz:
E4PB – moduł sztywności mma [MPa],
|G*| – moduł ścinania asfaltu [MPa],
B1-B5 – optymalizowane współczynniki równania [-].
Z równania modelu Witczak-El-Badawy usunięto niektóre ilorazy (cztery)
z kwadratami zmiennych charakteryzujących uziarnienie kruszywa, pozostawiając jednak
nadal inne ilorazy ze zmiennymi charakteryzującymi uziarnienie kruszywa. Decyzję
o usunięciu niektórych ilorazów z równania podjęto w oparciu o rezultaty analizy wrażliwości
przeprowadzonej dla modelu Witczak-Bari, którą omówiono w podrozdziale 5.14. Z tej
analizy wynika, że zmiennymi mającymi najmniejszy wpływ na wartość równania są właśnie
zmienne charakteryzujące uziarnienie mm. Dodatkowo uziarnienie i zawartość wolnych
przestrzeni w mma są zmiennymi zależnymi i zmiany w uziarnieniu są częściowo
uwzględniane poprzez zmianę zawartości wolnych przestrzeni w mma. Usunięcie
omawianych ilorazów znacząco upraszcza zarówno równanie modelu jak i proces
optymalizacji współczynników nowego równania.
Modyfikacji uległy także typy sit, za pomocą których charakteryzuje się uziarnienie
mma. W oryginalnym równaniu modelu Witczak-El-Badawy zastosowano sita typowe dla
krajów stowarzyszonych w AASHTO jak np. sito o wymiarze boku oczka równym 0,075 mm.
Sita zastąpiono sitami zgodnymi z europejskimi wytycznymi projektowania mma o rozmiarze
boku oczka sita jak najbliższym sitom zastępowanym. Tabela 8.1 prezentuje zmiany
dokonane w rozmiarach sit.

Typ sita wg AASHTO

nr 200 (# 0,075 mm)
nr 4 (# 4,76 mm)
3/8 in (# 9,5 mm)
3/4 in (# 19 mm)

Tab. 8.1. Zastąpienie sit
Zmienna
Typ sita zgodny z
charakteryzująca
europejskimi wytycznymi
uziarnienie w
projektowania mma
oryginalnym modelu

# 0,063 mm
# 4,0 mm
# 8,0 mm
# 16 mm

P200
P4
P38
P34

Oznaczenie zmiennej
zgodne z europejskimi
wytycznymi

P0
P4
P8
P16

Z równania modelu Hirscha natomiast, zgodnie ze wskazaniami autora modelu
zawartymi w [Christensen 2015], usunięto drugi komponent z głównego równania modelu,
dzięki czemu także uproszczono zarówno równanie modelu, jak i proces optymalizacji
współczynników nowego równania.
Model kąta przesunięcia fazowego mma opracowano w pracach [Christensen 2003,
Christensen 2015]. W tych modelach wartość kąta przesunięcia fazowego mma oblicza się na
podstawie modułu sztywności EDM. Autor rozprawy podjął także próby opracowania modelu
kąta przesunięcia fazowego mma wykorzystującego kąt przesunięcia fazowego asfaltu
użytego do wykonania mma.
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8.2.

Efektywna objętościowa zawartość asfaltu

Zestawienie danych wejściowych potrzebnych do modeli przedstawiono w
rozdziale 5. Jedną ze zmiennych używanych w równaniu modelu Witczak-El-Badawy jest
efektywna objętościowa zawartość asfaltu w mma Vbeff. Do obliczenia wartości tej zmiennej
konieczne jest określenie gęstości asfaltu Gb użytego do wykonania mma. Wartości gęstości
asfaltu Gb autor rozprawy przyjął z danych udostępnionych przez producentów asfaltów.
Przyjęte wartości gęstości asfaltów Gb zestawiono w tabeli 8.2, zaś obliczone efektywne
objętościowe zawartości asfaltu w poszczególnych mma zestawiono w tabeli 8.3.
Tab. 8.2. Gęstości asfaltów

ID asfaltu

Rodzaj asfaltu

[–]

[–]

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

ID mma

–
[–]
MMA 1
MMA 2
MMA 3
MMA 4
MMA 5
MMA 6
MMA 7
MMA 8

Rodzaj asfaltu

–
[–]

20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
PMB 45/80-65

Gęstość asfaltu
w 23°C
[Mg/m3]
1,020
1,020
1,020
1,020
1,020
1,012
1,012
1,019

Tab. 8.3. Efektywna zawartość asfaltu w mma
Gęstość
objętościowa
Zawartość asfaltu
ID asfaltu
oznaczona na
rozpuszczalnego
próbkach
Marshalla
–
Gmb
S
3
[–]
[Mg/m ]
(m/m) [%]
A1
2,583
5,1
A2
2,373
5,0
A3
2,399
4,9
A4
2,537
5,1
A4
2,484
5,1
A5
2,326
5,1
A6
2,585
5,0

20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
PMB 25/55-60
modyfikowany
PMB 25/55-80
wysokomodyfikowany

A7

2,593
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5,0

Efektywna
zawartość asfaltu
w mma

Vbeff
(v/v) [%]

12,9
11,6
11,5
12,7
12,4
11,6
12,6
12,7
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8.3.

Zawartość wolnych przestrzeni

Z wykonanej analizy wrażliwości wynika, że wartość modułu sztywności jest zależna
od zawartości wolnych przestrzeni w mma. W celu określenia statystycznej istotności tej
zależności wykonano wykresy zaprezentowane na rysunkach 8.1-8.3. Na wykresach
pokazano zależność modułu sztywności E4PB od zawartości wolnej przestrzeni Va oznaczonej
na czterech belekach (z wykorzystaniem gęstości objętościowej oznaczonej metodą B w
wodzie), które zostały wykonane z takiej samej mma. Wykresy sporządzono dla trzech mma,
które charakteryzowały się najmniejszą jednorodnością zagęszczenia.

Rys. 8.1. Zależność modułu sztywności E4PB od zawartości wolnych przestrzeni Va wyznaczona dla MMA6

Rys. 8.2. Zależność modułu sztywności E4PB od zawartości wolnych przestrzeni Va wyznaczona dla MMA2

Rys. 8.3. Zależność modułu sztywności E4PB od zawartości wolnych przestrzeni Va wyznaczona dla MMA8
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Wykresy potwierdzają trend z przedstawionej wcześniej analizy wrażliwości, moduł
sztywności |E*|, wraz ze zwiększaniem się zawartości wolnych przestrzeni, maleje. Mimo, iż
dla większości mieszanek zagęszczenie belek było tak jednorodne, iż zmienność zawartości
wolnych przestrzeni nie powoduje zróżnicowania wartości modułu sztywności, to z uwagi na
mieszanki o najmniejszej jednorodności podjęto decyzję, że do optymalizacji
współczynników równania analityczno-empirycznego będą wykorzystywane wartości
modułów sztywności oznaczone na poszczególnych belkach.
Wyniki oznaczenia zawartości wolnych przestrzeni obliczone dla poszczególnych
belek podano w załączniku nr 2. Do obliczenia zawartości wolnych przestrzeni wykorzystano
gęstość objętościową oznaczoną metodą B (w wodzie). Jednak w LD GDDKiA o/Poznań
gęstość objętościową belek wykonanych do oznaczeń modułu sztywności, oznacza się za
pomocą metody D (z wymiarów). Jednak porównanie gęstości objętościowej oznaczonej za
pomocą dwóch metod, pokazane na rysunku 8.4, wykazuje iż wartość gęstości objętościowej
oznaczonej metodą D, można przeliczyć na wartość gęstości objętościowej oznaczonej
metodą B za pomocą wzoru 8.4, a nawet z powodu małej różnicy wartości można przyjąć, iż
metoda oznaczania nie ma wpływu na wartość gęstości objętościowej.

Rys. 8.4. Porównanie gęstości objętościowej belek oznaczonej różnymi metodami
N
f
Zcd
= >e::C ) Zcd
+ >e>25;

R2 = 0,994

gdzie:
N
Zcd
– gęstość objętościowa oznaczona metodą B (w wodzie) [Mg/m3],
f
Zcd
– gęstość objętościowa oznaczona metodą D (z wymiarów) [Mg/m3].
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Rys. 8.5. Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach belkowych

8.4.

Dane o uziarnieniu

Dane o uziarnieniu zostały obliczone w oparciu o wartości krzywej uziarnienia
oznaczone dla mma użytej do wykonania próbek belkowych (tab. 8.4).
Tab. 8.4. Dane o uziarnieniu mma

ID mma
[–]
MMA 1
MMA 2
MMA 3
MMA 4
MMA 5
MMA 6
MMA 7
MMA 8
8.5.

P0
[%]
8,7
5,6
7,6
7,6
7,2
6,4
6,7
7,5

P4
[%]
50,9
55,9
71,4
52,2
58,9
57,7
50,5
51,1

P8
[%]
30,7
32,8
52,5
31,1
35,8
37,3
33,4
34,8

P16
[%]
1,6
1,3
2,1
0,8
1,0
1,7
1,5
1,8

Pozostałe dane wejściowe

Zawartość wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej VMA i zawartość wolnej
przestrzeni wypełnionej asfaltem w mma VFA zostały obliczone za pomocą wzorów 5.25 –
5.29. Obliczone dla poszczególnych belek wartości VMA i VFA podano w załączniku nr 2.
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8.6.

Wielkość bazy danych i zakres danych wykorzystanych w optymalizacji

Jak podano w rozdziale 7 do opracowania modeli użytych zostało 471 wartości
modułu sztywności E4PB i kąta przesunięcia fazowego Φ stanowiących wyniki oznaczeń
wykonanych na 9. mma. Zakres zmienności danych wejściowych do procesu optymalizacji
czyli zmiennych w modelach podano w tabeli 8.5, a inne dane w tabeli 8.6.
Tab. 8.5. Zakres zmienności zmiennych wykorzystanych do opracowania modeli

Zmienna
|E*|
Φ
|G*|
d
Vbeff
Va
P0
P4
P8
P16
VMA
VFA

[MPa]
[°]
[MPa]
[°]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

Minimum
290
3,85
0,09
22,00
11,6
0,5
5,6
50,5
30,7
0,8
13,0
75,3

Maximum
25 268
48,92
133,65
59,50
13,5
3,8
10,2
71,4
56,6
2,1
15,8
96,4

Średnia
9 489
19,08
30,78
38,59
12,6
2,2
7,4
56,9
39,0
1,5
14,8
85,4

Tab. 8.6. Charakterystyka zbioru danych wykorzystanego do opracowania modelu

8.7.

Parametr

Zakres zbioru danych

Liczba badanych mma
Liczba oznaczeń modułu sztywności
Temperatura
Częstotliwość obciążania

8
471
0, 10, 20, 30, 40
0,1; 0,5; 1; 5; 10; 20; 25

Zależność modułu sztywności mieszanki mineralno-asfaltowej od modułu ścinania
asfaltu

Według [Christensen 2003] uzależniając moduł sztywności mma |E*| tylko od
modułu ścinania asfaltu można otrzymać zależność o dużej wartości współczynnika
determinacji. Za najodpowiedniejszą funkcję do określenia tej zależności autor rozprawy
uznał funkcję potęgową. Równanie tej funkcji opisuje wzór 8.5. Wykres tej zależności wraz ze
wskaźnikami jakości dopasowania pokazano na rysunku 8.6. Podobną zależność próbowano
określić także dla tych samych wielkości w temperaturze 10°C i przy częstotliwości 10 Hz
biorąc pod uwagę średnie wartości otrzymane dla mma. Wykres tej zależności podano
pokazano na rysunku 8.7, przy czym współczynnik determinacji (R2 = 0,652) w tym wypadku
uznać można za niezadowalający.
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Rys. 8.6. Zależność modułu sztywności mma E4PB od modułu ścinania asfaltu |G*| - model GE
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E%MN = 2>8> ) |,- |>e8

(8.5)

gdzie:
E4PB – moduł sztywności mma [MPa],!
|G*| – moduł ścinania asfaltu [MPa].

Mimo niezadowalających współczynników błędów względnych (m(re) oraz P95(re))
autor rozprawy, z uwagi na możliwość szacowania modułu sztywności E4PB tylko na
podstawie modułu ścinania asfaltu |G*|, uznaje model GE za przydatny i możliwy do
stosowania.

ID mma
–
[–]

MMA 1
MMA 2
MMA 3
MMA 4
MMA 5
MMA 6
MMA 7
MMA 8

Tab. 8.7. Całkowita zawartość asfaltu w mma
Całkowita
Zawartość
Rodzaj asfaltu
zawartość
asfaltu
asfaltu
rozpuszczalnego
–
B
S
[–]
(m/m) [%]
(m/m) [%]

20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
20/30
PMB 25/55-60
modyfikowany
PMB 25/55-80
wysokomodyfikowany

Efektywna
zawartość
asfaltu w mma

Vbeff
(v/v) [%]

5,3
5,2
5,2
5,3
5,2
5,2

5,1
5,0
4,9
5,1
5,1
5,1

12,9
11,6
11,5
12,7
12,4
11,6

5,2

5,0

12,6

5,2

5,0

12,7

Rys. 8.7. Zależność modułu sztywności mma E4PB od modułu ścinania asfaltu |G*|
określona na mma o zbliżonej zawartości asfaltu w temperaturze 10°C i przy częstotliwości 10 Hz.
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8.8.

Optymalizacja

Optymalizację współczynników w równaniach modeli prowadzono z wykorzystaniem
polecenia lsqnonlin w programie Matlab, które zwraca rozwiązanie zadania nieliniowej
metody najmniejszych kwadratów. Metoda najmniejszych kwadratów jest metodą
aproksymacji funkcji danego typu, do zbioru punktów empirycznych. Metoda ta polega na
takim doborze parametrów aproksymowanej funkcji, by suma kwadratów odchyleń punktów
empirycznych od wartości tej funkcji była jak najmniejsza.
Optymalizację prowadzono zarówno określając warunki brzegowe, jak również bez
ich określania. W przypadku optymalizacji współczynników modelu B (opartego na modelu
Hirscha) niezależnie od warunków brzegowych uzyskiwano to samo rozwiązanie. Inaczej
prezentowało się to w przypadku modelu A (opartego na modelu Witczaka), gdzie
rozwiązanie było zależne od warunków brzegowych, podobnie jak u autorów tego modelu
[Bari 2005]. Proces optymalizacji dla modelu Witczaka prowadzono z bardzo wielu punktów
startowych określanych w różny sposób, także poprzez losowanie wartości warunków
brzegowych z zadanego przedziału. Przy ocenie rozwiązania brano pod uwagę: wartość sumy
najmniejszych kwadratów (∑ei2), graniczną wartość błędów względnych (P95(re)) oraz
rozkład błędów bezwzględnych (tab. 8.8). Podobnie jak w pracy [Bari 2005] uznano, że aby
uznać model za właściwy, rozkład błędów bezwzględnych, po odrzuceniu wartości
odbiegających, powinien być rozkładem normalnym, przy czym uznano, że normalność
rozkładu należy potwierdzić zarówno histogramem jak i testami statystycznymi.
Tab. 8.8. Przykładowe rezultaty optymalizacji współczynników równania modelu B

g hi 2

1214665104
1214615038
1214614024
1214613668
1214613644

8.9.

P:8*rh0

nout
42
42
42
42
42

31
32
31
31
31

Porównanie opracowanych modeli do obliczania modułu sztywności

Otrzymane w wyniku procesu optymalizacji, współczynniki równań modeli
zamieszczono w załączniku nr 5. Tak jak w przypadku wielu innych modeli, do ich oceny
wykonano wykresy porównujące wartości modułu sztywności E4PB oznaczone w laboratorium
z wartościami obliczonymi z modeli (rysunek 8.8 i rysunek 8.9).

188

Rozdział 8

Rys. 8.8. Porównanie pomiędzy oznaczonymi i obliczonymi wartościami modułu sztywności mma E4PB wykonane dla modelu A
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Rys. 8.9. Porównanie pomiędzy oznaczonymi i obliczonymi wartościami modułu sztywności mma E4PB wykonane dla modelu B
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Tab. 8.9. Porównanie jakości dopasowania modeli do obliczania modułu sztywności

Wskaźnik

Model A

Model B

Ilość punktów, n
Ilość mieszanek, Nm
Σe
Σ|e|
m(|e|)
m(re)
P95(re)
Se
SDy
Se/SDy
R2
aR2

471
65
100538
556788
1182
-3
50
1722
6826
0,25
0,936
0,934

471
31
27432
515907
58
-2
42
1499
6826
0,22
0,952
0,950

[MPa]
[MPa]
[MPa]
[%]
[%]
[MPa]
[MPa]
[–]
[–]
[–]

Oceniając modele według przedstawionych wykresów można stwierdzić, że oba
modele cechują się dużą precyzją i niewielkim biasem. Przy czym już przy ocenie graficznej
można stwierdzić, że model B cechuje się zarówno większą precyzją jak i mniejszym biasem
(pojęcia precyzji i biasu wyjaśniono w podrozdziale 7.10).
Oceniając modele na podstawie wskaźników jakości dopasowania (tab. 8.9) można
stwierdzić, iż wszystkie wskaźniki potwierdzają, że z wykorzystaniem modelu B można
uzyskać wyniki modułu sztywności E4PB bardziej zbliżone do oznaczonych w laboratorium. W
dodatku model B ma też prostszą formę, co wraz z innymi argumentami jednoznacznie
przemawia za tym, iż model B jest bardziej użytecznym modelem.
8.10. Sprawdzenie normalności rozkładu błędów bezwzględnych
W celu dodatkowego potwierdzenia poprawności opracowanych modeli do
obliczania modułu sztywności E4PB przeprowadzono analizę normalności rozkładu błędów
bezwzględnych obu modeli. Analizę normalności rozkładu wykonano poprzez wykreślenie
histogramów i wykonanie wielu testów statystycznych na normalność rozkładu, przy
poziomie istotności α=0,05. Przy czym za wiążący test na normalność rozkładu przyjęto test
D'Agostino-Pearsona, z uwagi na to, iż moc tego testu klasyfikuje się na średnim poziomie.
Dodatkowo jest to jeden z nowszych testów na normalność, dodatkowo dostarczający
informacji o skośności i kurtozie analizowanych wartości. Przed analizą normalności za
pomocą testu statystycznego Hampela odrzucono odbiegające wartości błędów
bezwzględnych.
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Rys. 8.
8.10. Histogram błędów bezwzględnych modelu A

Rys. 8.
8.11. Histogram błędów bezwzględnych modelu B
Tab. 8.10. Właściwości
ściwości zbioru błędów bezwzględnych po zastosowaniu testu Hampela

Parametr
metr

Błędy dla modelu A

Błędy dla modelu B

n
nout
m [MPa]
sd [MPa]

406
65
-95
964

440
31
-45
1206

Tab. 8.111. Wyniki testów statystycznych na normalność rozkładu

Wartość
ość statystyki p
Rodzajj testu
Test Kołmogorowa – Smirnowa
Testt Lillieforsa
Test Shapiro – Wilka
Test D’Agostino-Pearsona
192

Model A

Model B

0,5664
0,1488
0,1901
0,9475

0,2782
0,0214
0,0010
0,4504
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Po zastosowaniu testu statystycznego Hampela eliminującego wartości odbiegające
ze zbioru błędów bezwzględnych dla modelu A wyeliminowano 65 wartości odbiegających, a
dla modelu B tylko 31 (tab. 8.10). Histogramy (rys. 8.10 i 8.11) wskazują iż rozkłady błędów
mogą być rozkładami normalnymi. Wyniki zastosowanych testów statystycznych na
normalność rozkładu zestawiono w tabeli 8.11. Rozkład błędów można uznać za normalny,
gdy wartość statystyki p > 0,05. Według testu D'Agostino-Pearsona rozkłady błędów
bezwzględnych dla obu modeli można uznać za rozkłady normalne. Można jednak spostrzec,
iż nie wszystkie testy potwierdziły normalność rozkładu. Analizując wyniki testów
statystycznych na normalność rozkładu można stwierdzić, iż rozkład błędów bezwzględnych
modelu A cechuje się lepszymi statystykami, to znaczy wartości statystyki p są większe, a
odchylenie standardowe rozkładu sd jest mniejsze (tab. 8.10), jednak należy mieć na
uwadze, że ze zbioru błędów bezwzględnych odrzucono znacznie więcej wartości
odbiegających dla modelu A i to właśnie odrzucenie tych wartości spowodowało uzyskanie
bardziej korzystnych wartości statystyk dla tego modelu. Prawie wszystkie wartości
odbiegające, z nielicznymi wyjątkami, to wartości obliczone dla temperatury 0°C. Prawie
wszystkie z 31 wartości odbiegających (z wyjątkiem 5) dla modelu B zawierają się w 65.
elementowym zbiorze wartości odbiegających dla modelu A. Można więc uznać, iż także pod
względem ilości wartości odbiegających i normalności rozkładu model B jest bardziej
użytecznym modelem.

8.11. Ocena modeli analityczno-empirycznych do obliczania modułu sztywności
mieszanek mineralno-asfaltowych
Największą niedokładność obliczania modułu sztywności E4PB oba modele wykazały w
temperaturze 0°C. Potwierdza to rezultaty prac Bariego i Witczaka [2005], iż błąd modelu
wzrasta wraz ze spadkiem temperatury. Podobnie jak wspomniani badacze, autor rozprawy
doszukuje się tu efektów twardnienia fizycznego, które objawiają się zwiększeniem
niedokładności modeli.
Można więc stwierdzić, że model oparty na modelu Hirscha jest jednoznacznie
bardziej użytecznym modelem, jednak zdaniem autora rozprawy różnica pomiędzy
omawianymi modelami jest znacząca, ale niewielka. Właśnie ta niewielka różnica pomiędzy
dokładnością obu modeli, może być argumentem świadczącym, iż dalsze poszukiwania
lepszej formuły równania modelu mogą nie przynieść znaczących efektów, a działania
mające na celu zwiększenie dokładności modeli powinny się skupić na zmniejszeniu
niepewności pomiarowej zmiennych używanych w modelach, co byłoby zgodne z treścią
pracy [Christensen 2015].
Bardzo istotna jest także ocena modeli pod względem błędów względnych. Można
stwierdzić, iż w literaturze dotyczącej modeli analityczno-empirycznych, informacje
zawierające analizę błędów względnych tych modeli są bardzo skąpe. Spośród bardzo wielu
przeanalizowanych publikacji informacje na temat błędów względnych autor pracy znalazł
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tylko w artykule [Christensen 2015], w którym na rysunku (zamieszczonym w rozdziale 5
niniejszej rozprawy jako rysunek 5.9) znajdują się proste określające błąd względny re=50%.
To właśnie na tej podstawie przyjęto jeden z koniecznych warunków poprawności
opracowanych modeli. Autor rozprawy założył iż opracowane modele będą prezentowały
dokładność zbliżoną do tej granicy. Można stwierdzić, iż postawiony w celach pracy warunek,
że 95% błędów względnych P95(re) będzie mniejsza od 50% spełnia tylko model B, bowiem
alternatywny model osiągnął wartość tej statystyki dokładnie równą granicy czyli 50%.
Pozostałe dwa warunki dotyczące wartości współczynnika determinacji i zgodności z
rozkładem normalnym należy uznać za spełnione dla obu opracowanych modeli.
Autor rozprawy chciał osiągnąć znacznie mniejszą wartość statystyki P95(re) od
zakładanej w celach pracy, niestety to mu się nie udało. Zdaniem autora rozprawy aby
zwiększyć dokładność modelu analityczno-empirycznego potrzebne jest wykonanie szeregu
działań mających na celu zmniejszenie niepewności pomiaru zarówno zmiennych
wejściowych omawianego modelu (szczególnie zmniejszenie niepewności oznaczania
modułu ścinania asfaltu |G*|) jak i samego modułu sztywności mma E4PB. Do zmniejszenia
niepewności oznaczania modułu sztywności mma E4PB mogłoby się przyczynić, jak już
wspominano wcześniej, doprecyzowanie procedury oznaczania tej wielkości.
Dokładniejszego określenia wymagają warunki termostatowania próbek przed wykonaniem
oznaczenia modułu sztywności mma E4PB w niskiej temperaturze, tak aby jeszcze bardziej
ograniczyć możliwy wpływ twardnienia fizycznego. Jednoznacznego określenia wymaga
również algorytm obliczania wyniku modułu sztywności mma E4PB. Bardzo korzystne, dla
zwiększenia dokładności modelu, mogłoby się też okazać wprowadzanie dodatkowych
zmiennych charakteryzujących wpływ rodzaju i kształtu ziaren kruszywa.
Przy zastosowaniu modelu analityczno-empirycznego proponuje się oprócz obliczenia
wartości modułu sztywności mma E4PB, obliczenie także granicznych wartości na poziomie
istotności α = 0,05, w których wynik oznaczenia powinien się zawierać. Te graniczne wartości
proponuje się obliczać właśnie z wykorzystaniem statystyki P95(re). Dla modelu B miałoby to
polegać poprzez odjęcie i dodanie od obliczonej wartości modułu sztywności mma E4PB 42%
tej wartości, wówczas byłoby wiadomo w jakim przedziale z 95% prawdopodobieństwem
oznaczona w laboratorium wartość modułu sztywności E4PB powinna się zawirać.
8.12. Analiza wrażliwości modelu B
Analizę wrażliwości modelu analityczno-empirycznego przeprowadzono dla
modelu B, który uznano za model lepszy. Dane wejściowe do analizy wrażliwości przyjęto na
podstawie własnych wyników badań, w tym szczególnie w tabeli 8.5, jak również na
podstawie danych przyjętych do analizy wrażliwości modelu Witczak-Bari, które
zaprezentowano w tabeli 5.3. Dane przyjęte do analizy wrażliwości zestawiono w tabeli 8.12.
Wartość modułu ścinania asfaltu |G*| = 46,0 MPa, przyjęto jako przybliżony moduł ścinania
dla którego wartość modułu sztywności powinna być zbliżona do E4PB =14 000 MPa.
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Tab. 8.12. Dane przyjęte do analizy wrażliwości modelu B

Zmienna
|G*|
VMA
VFA

[MPa]
[%]
[%]

Zakres

Wartości stałe

0 – 150
12,0 – 18,0
70,0 – 98,0

46,0
15,0
85,0

Rys. 8.12. Wrażliwość opracowanego modelu na zmianę wartości modułu ścinania
(założono: VMA = 15,0% i VFA = 85,0%)

Rys. 8.13. Wrażliwość opracowanego modelu na zmianę zawartości wolnych przestrzeni w mieszance
mineralnej (założono: |G*| = 60,0 MPa i VFA = 85,0%)
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Rys. 8.14. Wrażliwość opracowanego modelu na zmianę zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych asfaltem
(założono: |G*| = 60,0 MPa i VMA = 15,0%)

Na podstawie wykresów przedstawionych na rysunkach 8.12 – 8.14 można
stwierdzić, że wartość modułu sztywności E4PB zwiększa się wraz ze zwiększaniem się
wartości modułu ścinania asfaltu |G*| oraz zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych
asfaltem VFA, a zmniejsza się wraz z zwiększaniem się zawartości wolnych przestrzeni w
mieszance mineralnej VMA. Takie same zależności uzyskano w ramach analizy wrażliwości
przeprowadzonej dla modelu Witczak-Bari zamieszczonej w rozdziale 5.

Rys. 8.15. Wyznaczenie wartości modułu ścinania asfaltu |G*| odpowiadających wybranym minimalnym
wartościom modułu sztywności E4PB (założono: VMA = 18,0% i VFA = 70,0%)
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Rys. 8.16. Wyznaczenie wartości modułu ścinania asfaltu |G*| odpowiadających wybranym maksymalnym
wartościom modułu sztywności E4PB (założono: VMA = 12,0% i VFA = 98,0%)

Na rysunkach 8.15 oraz 8.16 wyznaczono minimalne i maksymalne wartości modułu
ścinania asfaltu |G*| w temperaturze 10°C i przy częstotliwości obciążenia 10 Hz jakimi
powinien charakteryzować się asfalt, aby wartość modułu sztywności mma E4PB była
odpowiednio większa od 11000 i 14000 MPa i mniejsza od 17000 i 20000 MPa. Wartości
modułu sztywności E4PB 11000, 14000 i 17000 MPa są granicznymi wartościami zapisanymi w
[WT-2 2014]. W celu uzyskania modułu sztywności E4PB mma większego lub mniejszego od
podanych wartości wskazane jest aby średnia arytmetyczna wraz z odjętą lub dodaną
niepewnością (obliczoną z wykorzystaniem rozkładu t-Studenta) oznaczonego modułu
ścinania |G*| była odpowiednio większa lub mniejsza od podanych na wykresach i w tabeli
8.13 obliczonych wartości modułu ścinania asfaltu |G*|.

Tab. 8.13. Dane przyjęte do analizy wrażliwości modelu B

Moduł sztywności mma
E4PB [MPa]
E4PB ≥ 11 000
E4PB ≥ 14 000
E4PB ≤ 17 000
E4PB ≤ 20 000

Moduł ścinania asfaltu
|G*| [MPa]
m(|G*|) - U(|G*|) ≥ 32,477
m(|G*|) - U(|G*|) ≥ 52,157
m(|G*|) + U(|G*|) ≤ 61,175
m(|G*|) + U(|G*|) ≤ 96,991
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Rys. 8.17. Wrażliwość opracowanego modelu na zmianę modułu ścinania asfaltu i zawartości wolnych
przestrzeni w mieszance mineralnej (założono: VFA = 85,0%)

Rys. 8.18. Nomogram do wyznaczania modułu sztywności w zależności od modułu ścinania asfaltu zawartości
wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej (założono: VFA = 85,0%)
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Rys. 8.19. Wrażliwość opracowanego modelu na zmianę modułu ścinania asfaltu i zawartości wolnych
przestrzeni wypełnionych asfaltem (założono: VMA = 15,0%)

Rys. 8.20. Nomogram do wyznaczania modułu sztywności w zależności od modułu ścinania asfaltu zawartości
wolnych przestrzeni wypełnionych asfaltem (założono: VMA = 15,0%)
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Rys. 8.21. Wrażliwość opracowanego modelu na zmianę zawartości wolnych przestrzeni w mieszance
mineralnej i zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych asfaltem (założono: |G*| = 52,157 MPa)

Rys. 8.22. Wrażliwość opracowanego modelu na zmianę zawartości wolnych przestrzeni w mieszance
mineralnej i zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych asfaltem (założono: |G*| = 61,175 MPa)

Na rysunkach 8.17 – 8.22 zaprezentowano trójwymiarowe wykresy i nomogramy
umożliwiające analizę wrażliwości modelu B. Analizując rysunki po raz kolejny potwierdza się
iż największy wpływ na wartość modułu sztywności |E*| mma ma moduł ścinania asfaltu
|G*|, który powoduje zmianę wartości modułu sztywności E4PB od 0 do około 30 000 MPa.
Zmiany wartości modułu sztywności E4PB powodowane zmianami zawartości wolnych
przestrzeni w mieszance mineralnej VMA i zawartości wolnych przestrzeni wypełnionych
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asfaltem VFA są znacznie mniejsze, ale ciągle i niezaprzeczalnie pozostają istotnymi
parametrami modelu. Dla wartości modułu ścinania asfaltu |G*| = 52,157 MPa
(odpowiadającej minimalnej wartości modułu sztywności mma E4PB = 14 000 MPa) moduł
sztywności mma E4PB zmienia się dla analizowanych zmiennych w zakresie od 14 000 MPa do
16 361 MPa, czyli o około 2 400 MPa.
Na podstawie wykresów można stwierdzić, że w analizowanym zakresie zmienności
model nie cechuje się żadnymi anomaliami i nieciągłościami. Jedynym co budzi zastrzeżenia
jest zwiększanie się wartości modułu sztywności E4PB wraz z przyrostem wolnych przestrzeni
w mieszance mineralnej VMA obserwowany przy dużej zawartości wolnych przestrzeni
wypełnionych asfaltem (powyżej około 90%). Taki przyrost nie był obserwowany w
przypadku analizy wrażliwości modelu Witczak-Bari. Należałoby przeprowadzić dalsze
analizy, czy ta rozbieżność wynika z innej metody oznaczania modułu sztywności |E*| dla
obu modeli, czy też może z braku wykonanych oznaczeń modułu sztywności E4PB dla tego
zakresu zmienności danych wejściowych.

8.13. Model kąta przesunięcia fazowego mieszanki mineralno-asfaltowej
Przy opracowaniu modelu kąta przesunięcia fazowego mma brano pod uwagę wiele
możliwych opcji. Podobnie jak w pracach [Christensen 2003, Christensen 2015]
przeanalizowano zależność kąta przesunięcia fazowego mma f od modułu sztywności E4PB.
Brano pod uwagę zarówno wartości modułu sztywności E4PB oznaczone w laboratorium (rys.
8.23 i wzór 8.6) jak i wartości obliczone z modelu B (rys. 8.24 i wzór 8.7). Obie zależności nie
wykazują istotnych różnic.
j = De5>k1>l9 ) m%&' n T >e>>2K ) m%&' + 58eC4;

R2 = 0,871

(8.6)

j = 8eCKk1>l9 ) m%&' n T >e>>28 ) m%&' + 54eCK;

R2 = 0,833

(8.7)

gdzie:
f – kąt przesunięcia fazowego mma [°],
E4PB – moduł sztywności oznaczony metodą belki zginanej [MPa].

Przeanalizowano również zależność kąta przesunięcia fazowego mma f od kąta przesunięcia
fazowego asfaltu d. Zależność wyrażoną wzorem 8.8 zaprezentowano na rysunku 8.25.
j = >e:D22 ) L T 1Ke552;

gdzie:
f – kąt przesunięcia fazowego mma [°],

d – kąt przesunięcia fazowego asfaltu [°].
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Rys. 8.23. Zależność kąta przesunięcia fazowego mma f od oznaczonego modułu sztywności mma E4PB
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Rys. 8.24. Zależność kąta przesunięcia fazowego mma f od obliczonego modułu sztywności mma E4PB (model B)
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Rys. 8.25. Zależność kąta przesunięcia fazowego mma f od kąta przesunięcia fazowego asfaltu d - model KPF
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Poza tym próbowano jeszcze opracować bardziej zawansowane modele o większej ilości
zmiennych, które miały poprawić dokładność modelu. W tym podejściu analizowano 7
modeli zawierających takie zmienne jak zawartość wolnej przestrzeni w mieszance
mineralnej VMA i zawartość wolnej przestrzeni wypełnionej asfaltem w mma VFA. Pod
uwagę brano różne postacie równań oparte przede wszystkim na funkcji potęgowej. Jednak
opracowane w ten sposób modele cechowały się dokładnością podobną do wcześniej
prezentowanych zależności, tak więc uznano te modele za niezadowalające, bowiem nie
dawały one większej dokładności a wymagały wprowadzenia większej ilości zmiennych.
Za model kąta przesunięcia fazowego mma (model KPF) uznano zależność tej
wielkości od kąta przesunięcia fazowego asfaltu d określoną wzorem 8.8, cechującą się
dobrymi statystykami porównawczymi (P95(re) = 38%; Se/SDy = 0,37; R2 = 0,87; aR2 = 0,863).
Istotne, z punktu ewentualnego używania tego modelu, jest również to, iż wartość kąta
przesunięcia fazowego mma f można określić tylko na podstawie badań asfaltu w reometrze
dynamicznego ścinania DSR, nie są potrzebne żadne inne parametry związane z
właściwościami MMA.
Na wykresie 8.25 wyraźnie uwidaczniają się punkty, które można podejrzewać o
niezgodność z rozkładem normalnym. Po przebadaniu błędów bezwzględnych testem
Hampela na wartości odbiegające okazało się, że 34 wartości zostało uznanych za wartości
odbiegające. Jak można już było zauważyć na wykresie są to wartości oznaczone dla
mieszanek MMA7, MMA8. Wszystkie wartości odbiegające zostały oznaczone w
temperaturze 30 i 40°C. Należy zaznaczyć, że wszystkie wymienione mma są mieszankami
wykonanymi z udziałem asfaltów modyfikowanych. Nie stwierdzono wśród wartości
odbiegających wartości kąta przesunięcia fazowego mma f oznaczonych w 30 i 40°C dla
MMA6 wykonanej z asfaltu drogowego 20/30. Można więc uznać, że omawiany model nie
powinien być wykorzystywany do obliczania wartości kąta przesunięcia fazowego mma f w
podwyższonej temperaturze dla mma z udziałem asfaltów modyfikowanych.
Po odrzuceniu 34 wartości odbiegających rozkład błędów bezwzględnych modelu
kąta przesunięcia fazowego można uznać za normalny, co potwierdzono na rysunku 8.26 i w
tabelach 8.14 i 8.15.

Rys. 8.10. Histogram błędów bezwzględnych modelu KPF
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Tab. 8.14. Właściwości zbioru błędów bezwzględnych modelu KPF po zastosowaniu testu Hampela

Parametr

Błędy dla modelu KPF

n
nout
m [°]
sd [°]

437
34
-0,45
2,49

Tab. 8.15. Wyniki testów statystycznych na normalność rozkładu

Wartość statystyki p
Rodzaj testu

Model KPF

Test Kołmogorowa – Smirnowa
Test Lillieforsa
Test Shapiro – Wilka
Test D’Agostino-Pearsona

0,3360
0,0358
0,1698
0,4467

8.14. Zestawienie opracowanych modeli analityczno-empirycznych
Tab. 8.16. Zestawienie opracowanych modeli analityczno-empirycznych
z statystykami jakości dopasowania

Model A

m(re)
[%]
-3%

P95(re)
[%]
50%

Se/SDy
[–]
0,25

R2
[–]
0,936

aR2
[–]
0,934

Model B

-2%

42%

0,22

0,952

0,950

Model GE
Model KPF

-24%
-3%

92%
38%

0,27
0,37

0,925
0,863

0,924
0,863

Model oparty na
oznaczonym E4PB
Model oparty na
obliczonym E4PB

-5%

50%

0,36

0,871

0,871

-5%

48%

0,41

0,833

0,833

Model

Modele A, B, GE służą do obliczania modułu sztywności mma E4PB, natomiast model
KPF, model oparty na oznaczonym E4PB, model oparty na obliczonym E4PB służą do obliczania
kąta przesunięcia fazowego mma f. Model B został uznany za bardziej użyteczny niż model
A, z powodu lepszych statystyk dopasowania modelu do wyników badań laboratoryjnych
(tab. 8.16) oraz z powodu prostszej formy równania modelu. Pomimo niezadowalających
wartości współczynników błędów względnych (m(re) oraz P95(re)) model GE został uznany
za przydatny do szacunkowego określania modułu sztywności mma E4PB tylko na podstawie
modułu ścinania asfaltu |G*|. Z modeli do obliczania kąta przesunięcia fazowego mma f za
najlepszy został uznany model KPF, ponieważ charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami
jakości dopasowania modelu i ograniczenia danych wejściowych tylko do kąta przesunięcia
fazowego asfaltu d, co powoduje że do jego zastosowania nie jest potrzebny żaden parametr
związany z mma.
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Rozdział 9:

9.1.

PODSUMOWANIE

Wnioski końcowe

Spośród opracowanych w ramach prac badawczych modeli analityczno-empirycznych
autor rozprawy za najistotniejsze uważa trzy z nich:
1) model GE pozwalający na przybliżone określanie modułu sztywności mma E4PB tylko
na podstawie modułu ścinania asfaltu |G*| (m(re)=-24%; P95(re)=92%; R2=0,925),
2) model B służący do bardziej dokładnego obliczania modułu sztywności E4PB
wykorzystujący większą liczbę zmiennych w tym także parametry objętościowe mma
(m(re)=-2%; P95(re)=42%; R2=0,952),
3) model KPF służący do określania wartości kąta przesunięcia fazowego mma Φ na
podstawie kąta przesunięcia fazowego asfaltu d (m(re)=-3%; P95(re)=38%; R2=0,863).
Modele zostały opracowane w oparciu o 471 wartości modułu sztywności E4PB i kąta
przesunięcia fazowego Φ mma, które zostały oznaczone w laboratorium na 8. mma. Badania
mieszanek mineralno-asfaltowych w urządzeniu 4PBB wykonano w temperaturze od 0
do 40°C i przy częstotliwości obciążania od 0,1 do 25 Hz. W ramach podjętych prac
wykonano badania ośmiu asfaltów, w tym asfaltów drogowych, modyfikowanych
i wysokomodyfikowanych. Asfalty wykorzystane do badań otrzymano od trzech
producentów, wszystkie są dostępne na polskim rynku. Badania asfaltów wykonano
w reometrze dynamicznego ścinania w temperaturze od -20 do 80°C i przy częstotliwości
obciążania od 0,1 do 50 Hz.
Modele można stosować dla mieszanek betonu asfaltowego o wysokim module
sztywności (AC WMS), dla których moduł sztywności E4PB jest cechą w szczególny sposób
istotną i to właśnie dla mieszanek tego typu moduł sztywności E4PB jest w Polsce
obowiązkowo laboratoryjnie oznaczany.
Model GE pozwala określić moduł sztywności mma E4PB tylko na podstawie modułu
ścinania asfaltu |G*| oznaczonego w reometrze dynamicznego ścinania DSR, jednak cechuje
się małą dokładnością. Ponieważ wynik laboratoryjnego oznaczenia modułu sztywności E4PB
z 95% prawdopodobieństwem powinien zawierać się w przedziale ±92% w stosunku
do obliczonego modułu sztywności E4PB. Tak mała dokładność jest wynikiem zastosowania
do modelu tylko jednej zmiennej i nie uwzględnieniem innych zmiennych charakteryzujących
nie tylko sam asfalt ale i całą mma.
Do bardziej dokładnego określania modułu sztywności mma E4PB opracowano dwa
modele analityczno-empiryczne: model A i model B. Do modeli tych należy wprowadzić nie
tylko dane z reometru dynamicznego ścinania DSR, ale także dane charakteryzujące mma
takie jak np. zawartość wolnych przestrzeni Va. Do modeli A i B zastosowano inne dane
charakteryzujące mma, takie same jakie zastosowano w modelach Witczaka i Hirscha
na bazie których opracowano modele do obliczania modułu sztywności metodą belki
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zginanej E4PB. Z uwagi na większą dokładność jak i prostszą formę równania za lepszy został
uznany model B, który jest oparty na modelu Hirscha. W modelu B do obliczenia modułu
sztywności mma E4PB oprócz modułu ścinania asfaltu |G*| należy podać zawartość wolnej
przestrzeni w mieszance mineralnej VMA i zawartość wolnej przestrzeni wypełnionej
asfaltem w mma VFA. Wynik laboratoryjnego oznaczenia modułu sztywności E4PB z 95%
prawdopodobieństwem powinien zawierać się w przedziale ±42% w stosunku
do obliczonego modułu sztywności E4PB.
Model KPF służący do określania wartości kąta przesunięcia fazowego mma Φ tylko
na podstawie kąta przesunięcia fazowego asfaltu. Analizy wykonane przez autora rozprawy
wykazały, iż dodanie dodatkowych danych charakteryzujących mma w przypadku tego
modelu nie zwiększyło jego dokładności. Wynik laboratoryjnego oznaczenia kąta
przesunięcia fazowego mma Φ z 95% prawdopodobieństwem powinien zawierać się
w przedziale ±38% w stosunku do obliczonego kąta przesunięcia fazowego mma Φ.
Model B i model KPF spełnia wymagania jakie określono w tezach i celach rozprawy.
Korelacje, określone za pomocą współczynnika determinacji R2, pomiędzy wartościami
uzyskanymi z badań laboratoryjnych (Oznaczone E4PB, Oznaczone φ4PB) a wartościami
otrzymanymi z modeli (Obliczone E4PB, Obliczone φ4PB) są większe od 0,7. Średnie
arytmetyczne błędów względnych (m(rei)) modeli, wyrażone w procentach, są mniejsza
od zakładanych 20%, a 95% błędów względnych (P95(re)) modeli jest mniejsza od 50%.
Rozkłady błędów modeli są rozkładami normalnymi.
Dla modelu B wykonano analizę wrażliwości modelu. Analiza wykazała, że moduł
sztywności mma E4PB wykazuje największą zależność od modułu ścinania asfaltu |G*|,
podobnie jak w innych modelach analityczno-empirycznych. Jeżeli przyjmiemy stałą wartość
modułu ścinania asfaltu |G*| = 52,157 MPa (odpowiadającą modułowi sztywności
E4PB = 14 000 MPa) to zmiana wartości innych danych w modelu, czyli VMA i VFA, może
powodować zmiany modułu sztywności E4PB w zakresie 2 400 MPa. Wyznaczono także jakimi
wartościami powinien cechować się moduł ścinania asfaltu |G*| aby zostały spełnione
wymagania dotyczące modułu sztywności E4PB mieszanek AC WMS zawarte w [WT-2 2014].
Według autora rozprawy opracowane modele mogą znaleźć zastosowanie na wielu
etapach realizacji inwestycji drogowych. Podobnie jak w wielu innych krajach, modele
analityczno-empiryczne powinny stać się integralną częścią metod projektowania
nawierzchni asfaltowych również w Polsce, do czego dążono już od dawna. Opracowane
modele mogą się okazać przydatne także do oceny jakości asfaltu i projektowania mieszanek
mineralno-asfaltowych. Ponadto mogą się okazać przydatne do wielu bardzo
zawansowanych analiz np. analizy możliwości wystąpienia spękań niskotemperaturowych,
odkształceń lepkoplastycznych i spękań zmęczeniowych. Za pomocą modelu B można
sprawdzić czy moduł sztywności E4PB betonu asfaltowego o wysokim module sztywności
(AC WMS) spełnia warunki określone w Wymaganiach Technicznych [WT-2 2014]. Za pomocą
modelu GE można szacować jakim modułem sztywności E4PB będzie się cechowała mieszanka
wykonana z użyciem asfaltu o danym module ścinania |G*|.
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Opracowane modele pozwalają na obliczanie modułu sztywności |E*| i kąta
przesunięcia fazowego Φ mma oznaczanych metodą belki zginanej (4PBB), która jest
najbardziej rozpowszechnioną metodą w Polsce i innych krajach Europy (z wyjątkiem Francji
i Wielkiej Brytanii), a dla której takie modele nie były dotąd opracowane. Moduł sztywności
|E*| i kąt przesunięcia fazowego Φ są bardzo użytecznymi właściwościami mma. Omówiona
w rozprawie literatura jak i wykonane badania jednoznacznie wskazują, że te właściwości są
zależne od właściwości asfaltu, zawartości wolnych przestrzeni w mma, zawartości asfaltu
i uziarnienia mieszanki mineralnej. W literaturze wskazuje się także, iż na wartość modułu
sztywności może mieć także wpływ rodzaj i kształt zastosowanego w mieszance mineralnej
kruszywa. Na podstawie przedstawionej analizy literatury stwierdza się, że możliwe jest
ogólne wnioskowanie o odporności na podstawowe rodzaje uszkodzeń nawierzchni
drogowej (odporności na pękanie niskotemperaturowe, odporności na zmęczenie,
odporności na odkształcenia trwałe) na podstawie analizowanych cech reologicznych, czyli
modułu sztywności |E*| i kąta przesunięcia fazowego Φ mma.
Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury i wykonanych badań stwierdza się,
iż tzw. kryterium konwencjonalne oceny trwałości zmęczeniowej mma może niewłaściwie
klasyfikować mma pod względem trwałości zmęczeniowej. Zaleca się dalszą pracę nad
kryteriami dyssypacji energii i upowszechnienie stosowania tych kryteriów do oceny
trwałości zmęczeniowej mma.
Należy stwierdzić, iż niektóre normy europejskie zawierają poważne mankamenty
uniemożliwiające otrzymanie jednoznacznego wyniku standaryzowanego pomiaru. Dla
oznaczeń wykonywanych w reometrze dynamicznego ścinania DSR zaleca się dalsze badania
nad niepewnością pomiaru oznaczanych wielkości oraz wpływu sposobu prowadzenia
badania na niepewność pomiaru i jednoznaczność uzyskiwanych wyników. Dla oznaczeń
wykonywanych w urządzeniu 4PBB zaleca się opracowanie jednoznacznego algorytmu
określającego sposób obliczania wyniku oznaczenia, jak ma to miejsce w przypadku normy
amerykańskiej. Za wskazane autor pracy uważa jednoznaczne określenie wzorów
do obliczania powtarzalności i odtwarzalności pomiarów, podobnie jak ma to miejsce
w normach AASHTO, najlepiej podanych w każdej normie.
Zwracanie uwagi na to, iż stosując dane wartości modułu sztywności mma |E*|
powinno się mieć świadomość jaką metodą ta wielkość była oznaczana, może być
potraktowane jako truizm, jednak opisane w rozprawie przypadki błędnych zastosowań
różnych wartości modułu sztywności |E*| wskazują że problem jest godny uwypuklenia.
Autor przedstawił także w pierwszym rozdziale swoją koncepcję systemu
wspomagającego proces inwestycji i utrzymania dróg, stwierdzając, iż poprzez właściwie
opracowany system tego rodzaju można wykonać realistyczną i wiarygodną ocenę
nowoczesnych mieszanek mineralno-asfaltowych jak i trwałości całej nawierzchni.
W ocenie autora rozprawy postawione w rozdziale 3 cele zostały osiągnięte, a teza
udowodniona.
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Kierunki dalszych badań
Do dalszych prac, bezpośrednio związanych z przedstawioną rozprawą, zalicza się:
Rozwój opracowanych modeli analityczno-empirycznych, a w tym: walidację modeli,
opracowanie modelu z wykorzystaniem sieci neuronowych.
Opracowanie propozycji jednoznacznego algorytmu do obliczania modułu sztywności
i kąta przesunięcia fazowego oznaczanych metodą 4PBB.
Prace nad określeniem niepewności pomiaru reometru dynamicznego ścinania DSR
i wpływu sposobu wykonania pomiaru na wartość niepewności i jednoznaczność
pomiaru.
Prace mające na celu jednoznaczne określenie powtarzalności i odtwarzalności
wyników badań przeprowadzanych w aparacie 4PBB.
Wybór najlepszych modeli krzywych wiodących zarówno dla asfaltu jak i mma.
Prace nad laboratoryjnym oznaczaniem gęstości asfaltu i upowszechnieniem pomiaru
tej wielkości.
W dalszej perspektywie można rozważać podjęcie następujących prac:
Wprowadzenie do modeli analityczno-empirycznych dodatkowych zmiennych
charakteryzujących rodzaj (pod względem zawartości krzemionki) i kształt kruszywa.
Ocenę modeli analityczno-empirycznych do określania właściwości reologicznych
asfaltu (lepkość, moduł ścinania, kąt przesunięcia fazowego asfaltu).
Opracowanie modeli trwałości zmęczeniowej opartych na kryteriach dyssypacji
energii i wiążącym się z tym jednoznacznym określeniem optymalnej zawartości
objętościowej asfaltu w mma.
Analizy mające na celu oznaczenie maksymalnej wartości modułu sztywności mma
ze względu na spękania niskotemperaturowe, uwzględniające twardnienie fizyczne
i chemiczne oraz wykorzystujące wiarygodnie określony współczynnik rozszerzalności
liniowej.
Analizy mające na celu określenie minimalnej wartości modułu sztywności mma
ze względu na możliwość powstawania odkształceń trwałych w wysokiej
temperaturze.
Dalsze pogłębianie wiedzy o starzeniu asfaltu i możliwym wpływie tego procesu
na trwałość mma.
Doświadczalne i obliczeniowe określanie odkształceń w warstwach nawierzchni
drogowych.
Prace nad implementacją nowoczesnych metod projektowania nawierzchni
drogowych (w tym głównie MEPDG).
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