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Reziumė 
Bitumo kokybė yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių asfalto mišinio savybes ir visos asfalto dangos konstrukcijos funkcionavimą eksploatacijos me-tu. Bitumas yra naftos produktas, kurio cheminės savybės skiriasi priklausomai nuo naftos kilmės ir bitumo gamybos technologinio proceso.  Naftos produktų paklausos didėjimas skatina mokslininkus labiau domėtis ir plačiau įsigilinti į bitumo, kaip galutinio naftos perdirbimo produkto, savybes ir įtaką provėžų susidarymui asfalto dangoje. Disertacijos tikslas – nustatyti bitumo cheminės sudėties ir struktūros bei jų pokyčių įtaką asfalto dangos funkcionavimui. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, literatūros šaltinių ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas, santrauka ang-lų kalba ir keturi priedai. Įvade formuluojama problema, aprašomas darbo aktualumas, tyrimų objek-tas, pateikiamas darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimų metodika, akcentuojamas darbo mokslinis naujumas ir jo reikšmė, pateikiama darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai bei darbo struktūra. Pirmame skyriuje atlikta literatūros apžvalga. Nagrinėti moksliniai tyrimai apie naftos ir bitumo kilmę, rūšis bei naftos įtaką bitumo sandarai. Šiame skyriu-je atlikta bitumą sudarančių struktūrinių elementų, elementinės sudėties, funkci-nių grupių, komponentinės sudėties analizė, įvertinant naftos kilmę, bitumo ga-mybos technologiją bei trumpalaikio sendinimo įtaką. Antrame skyriuje atliktas bitumo sandaros ir mechaninių savybių priklau-somybės nustatymas ir vertinimas. Skyriuje analizuojamas bitumo cheminių sa-vybių ir mikrostruktūros kitimas trumpalaikio sendinimo metu bei įtaka bitumo mechaninėms savybėms. Pateiktas eksperimentinio tyrimo objektas, tyrimo pla-nas, etapai, naudotos medžiagos ir įranga. Pateikti bitumo fizikinių, cheminių ir mechaninių savybių rezultatai bei jų analizė. Trečiame skyriuje nustatytas bitumo atsparumas provėžų susidarymui re-miantis Jungtinių Amerikos Valstijų bitumo eksploatacinių charakteristikų (angl. 

Performance Grade) reikalavimais. Atliktas bitumo cheminės sudėties ir mecha-ninių savybių priklausomybės statistinis vertinimas. Atlikti bitumo kokybinių pa-rametrų palyginimo bei panaudojimo galimybių ekonominio efekto skaičiavimai, atsižvelgiant į kainos ir atsparumo trumpalaikiam sendinimui priklausomybę.  Disertacijos tema paskelbta 10 mokslinių straipsnių: trys – mokslo žurna-luose įtrauktuose į Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI Web of Science) duomenų bazę, trys – tarptautinės konferencijos medžiagoje ,,ISI Proceedings”, keturi – kituose tarptautinių konferencijų mokslinių pranešimų leidiniuose. 
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Abstract 
 Bitumen quality is one of the most important factors to determine the prop-erties of asphalt mixture and performance of the whole asphalt pavement struc-ture during road operation. Bitumen is a crude oil product, which chemical prop-erties differ depending on the type of crude oil and bitumen production technology. The increase in demand for petroleum products encourages scien-tists to take a more deep interest in the properties of bitumen, as of the end-product of oil refining, and their effect on rutting of asphalt pavements. The aim of the dissertation is to determine the effect of bitumen chemical composition, structure and of their change on asphalt pavement performance. The dissertation consists of introduction, three chapters, general conclu-sions, recommendations, the list of references, the list of author’s publications on the topic of the dissertation, summary in English and addenda. Introduction describes the studied problem, topicality of the work and the object of research, the formulated aim and tasks, research methodology, scientific novelty, practical value of results, the defended propositions and the scope of the scientific work. Chapter 1 contains a review of research works, describes the types and grades of crude oil and bitumen, the effect of crude oil on bitumen constitution. The chap-ter gives the analysis of structural elements, elemental composition, functional groups and fractional composition of bitumen taking into consideration the type of crude oil, bitumen production technology and the effect of short-term aging. Chapter 2 describes determination and evaluation of the relationship between bitumen constitution and mechanical properties of bitumen, gives the analysis of the change in chemical properties and microstructure of bitumen during short-term aging and its effect on mechanical properties of bitumen. The chapter pre-sents the object of experimental research, also the plan, the stages, the materials and equipment used in the experiment, gives the research results of physical, chemical and mechanical properties of bitumen and the analysis of results. Chapter 3 determines bitumen resistance to rutting based on the requirements of Performance Grade Bitumen Specifications (PG). A statistical evaluation of the relationship between chemical composition and mechanical properties of bitu-men was carried out. A comparison of the qualitative parameters of bitumen was performed and the economic effect of the use of bitumen was estimated taking into consideration the relationship of cost and resistance to short-term aging. On the topic of the dissertation 10 scientific articles were published: three – in scientific journals included in the Thomson Reuters Web of Knowledge (ISI 
Web of Science), three – in the ISI Proceedings, four – in other proceedings of international conferences. On the topic of the dissertation, three presentations were made in three scientific conferences. 
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Sąvokos 

Angliavandeniliai – tai organiniai junginiai, kurių molekulės sudarytos tik iš dviejų 
elementų atomų: anglies C ir vandenilio H. 
Bitumas – klampi arba pusiau kieta, nelaki, rišlioji, nelaidi vandeniui organinė medžia-
ga, gaunama perdirbant natūralią naftą arba išgaunant natūraliuoju būdu. 
Bitumo cheminė sudėtis – tai bitumo elementinė sudėtis, struktūrinė bei komponentinė 
sudėtis. 
Bitumo elementinė sudėtis – tai bitumą sudarantys cheminiai elementai: anglis, vande-
nilis, azotas, siera ir deguonis. 
Bitumo funkcinės grupės – tai atomų grupės, lemiančios būdingiausias organinių jun-
ginių savybes (sulfoksidai, karboksigrupė). 
Bitumo komponentinė sudėtis – tai bitumą sudarančių komponentų: asfaltenų, dervų, 
sočiųjų ir aromatinių angliavandenilių, sudėties procentinis pasiskirstymas. 
Bitumo sandara – tai bitumo cheminė sudėtis ir struktūra. 
Bitumo senėjimas (angl. ageing) – tai bitumo struktūros, sudėties, komponentų bei sa-
vybių kitimas, veikiant klimato sąlygoms ir aplinkos veiksniams.  
Chromatografija (gr. chrōma – spalva, graphō – rašau) – mišinį sudarančių medžiagų 
atskyrimas, kurio esmę sudaro mišinio komponentų sorbcija ant nejudrios fazės (pvz., 
silikagelio) ir nuoseklus jų eliuavimas. 
Dinaminė klampa – santykis tarp šlyties įtempių ir skysčio tekėjimo greičio gradiento.  
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Distilavimas – tai procesas, kurio metu skysčiai verčiami garais, o paskui garai konden-
suojami. Šio proceso metu yra atskiriamos lakios, turinčios skirtingas virimo temperatū-
ras, medžiagos. Distiliavimo produktas vadinamas distiliatu. 
Elementinė analizė – cheminių elementų radimas ir nustatymas. 
Elementinė sudėtis – tai bitumą sudarančių cheminių elementų sudėtis. 
Eliuavimas (lot. elutio – išplovimas) – medžiagos išskyrimas iš chromatografinės kolo-
nėlės, išplaunant tą medžiagą tinkamu tirpikliu (eliuentu). 
Eliuentas – skystis, išplaunantis iš adsorbento sugertąsias medžiagas. 
Gaestel rodiklis (angl. Gaestel Index) – tai koloidinis nestabilumo rodiklis, kuris parodo 
maltenų išsisklaidymo aplink asfaltenus gebą. 
Gelio struktūra – tai tokia struktūra, kuri charakterizuoja asfaltenų micelių aglomeraciją 
formuojant nenutrūkstamą tinklą. Bitumas turėdamas tokią struktūrą yra gausus asfaltenų. 
Ilgalaikis senėjimas (angl. Long-Term Aging) – tai bitumo senėjimas per visą kelio 
eksploatacijos laikotarpį. 
Kinematinė klampa (angl. kinematic viscosity) – santykis tarp skysčio dinaminės klam-
pos ir skysčio tankio, klampos matavimo temperatūroje. Tai skysčio pasipriešinimas 
tekėjimui, veikiant sunkio jėgai. 
Klampumas (angl. viscosity) – medžiagos vidinė trintis, priešinimasis tekėjimui, defor-
mavimui. 
Koloidinis stabilumas (angl. colloidal stability) – dalelių išsisklaidymo atsparumas vei-
kiant įvairiems veiksniams. Bitumo koloidinis stabilumas yra apibūdinamas Gaestel ro-
dikliu. 
Maltenai – tai bitumo frakcija, kuri tirpi alkanuose (pvz., pentane ir heptane). 
Polimerizacija – tai kelių molekulių jungimasis į vieną stambią molekulę, nepasigami-
nant šalutiniams produktams ir nesikeičiant elementinei medžiagų sudėčiai. 
Sukibimas (sinon. adhezinė geba, angl. adhesive capacity; adhesiveness; adhesivity) ‒ 
kūno savybė savo paviršiumi stipriai sukibti su kito kūno paviršiumi. 
Reologija – tai mokslas, tiriantis medžiagų deformaciją ir takumą.  
Rektifikacija – tai fizikinis išskyrimo procesas, pagrįstas daugkartiniu priešpriešiais 
tekančių skysčio ir garų kontaktu, tarp jų vykstančiais masių ir šilumos mainais 
Riformingas (angl. reforming) – tai terminio arba katalizinio naftos produktų perdirbi-
mas, kuriuo gaunama daugiaoktaninis benzinas, aromatiniai angliavandeniliai ir vande-
nilis (Chemijos aiškinamasis terminų žodynas 2003). 
Stabilumas (angl. stability) – tai sistemos savybė, atsiradus nedideliems trikdžiams, 
grįžti atgal į pradinę būseną arba dėl valdymo poveikio pereiti į naują stabilią būseną. 
Tai tam tikros sistemos savybė išlikti pusiausvirosios būsenos. 
Trapumo temperatūra pagal Frasą (angl. Fraass breaking point) ‒ tai temperatūra prie 
kurios bitumas suyra veikiant trumpalaikei apkrovai. 
Trumpalaikis senėjimas (angl. short-term aging) – tai bitumo senėjimas maišymo ir 
asfalto klojimo metu. 
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Zolio-Gelio struktūra – tai tarpinė grandis tarp Gelio ir Zolio bitumo struktūrų, kuri yra 
dažniausiai pasitaikanti bitumo struktūra. Tokios struktūros bitumai yra charakterizuo-
jami pagal tamprumo būseną. 
Zolio struktūra – esant tokiai bitumo struktūrai asfaltenų micelės yra visiškai apgaubtos 
aromatiniais angliavandeniliais ir derva, tokiu būdu asfaltenų micelės gali laisvai judėti 
bitume. 
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Žymėjimai 

Simboliai 
Pen25 – penetracija, mm–1; 
Tm – minkštėjimo temperatūra, oC; 
Ip – penetracijos indeksas; 
E – tamprumo modulis, MPa; 
σ – tempimo įtempiai, Pa; 
ε – deformacija; 
St – standumo modulis, MPa; 
G* – kompleksinis šlyties modulis, MPa; 
τ – šlyties įtempiai, Pa; 
γ – šlyties deformacija; 
µ – Puasono koeficientas; 
G′ – tampraus komponento (tariamo) šlyties modulis, MPa; 
G″ – klampaus komponento (menamo) šlyties modulis, MPa; 
Ic – koloidinio nestabilumo rodiklis (Gaestel rodiklis); 
µ – dinaminė klampa, Pa·s; 
ν – kinematinė klampa, mm2/s. 
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Santrumpos 
API – Amerikos naftos pramonė (angl. American Petroleum Industry). 
BBR – lenkiamo strypelio reometras (angl. Bending Beam Rheometer). 
DSR – dinaminis šlyties reometras (angl. Dynamic Shear Rheometer). 
CHNS – anglis, vandenilis, azotas ir siera (angl. Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Sulphur). 
DTT – tiesioginis tempimo bandymas (angl. Direct Tension Test). 
FT-IR – Infraraudonųjų spindulių spektroskopija, taikant Furje transformaciją (angl. 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy). 
HPLC – aukštos skiriamosios gebos skysčių chromatografija (angl. High Performance 
Liquid Chromatography). 
IEC – Jonų mainų chromatografija (angl. Ion Exchange Chromatography). 
LPG – suskystintos naftos dujos (angl. Liquefied Petroleum Gas). 
PG – bitumo eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (angl. Performance Grade). 
PMB – polimerais modifikuotas bitumas (angl. Polymer Modified binder). 
RTFOT – atsparumo kietėjimui metodas, kuris imituoja trumpalaikį bitumo senėjimo 
procesą (angl. Rolling Thin Film Test). 
SBS – stirenas-butadienas-stirenas (angl. Styrene-Butadiene-Styrene). 
SEC – molekulinių sietų chromatografija (angl. Size Exclusion Chromatography). 
SEM – skenuojantis elektroninis mikroskopas (angl. Scanning Electron Microscope). 
SHRP – Strateginė greitkelių mokslinių tyrimų programa (angl. Strategic Highways Re-
search Program). 
TCD – šilumos laidumo detektorius (angl. Thermal Conductivity Detector). 
TLC-FID – Plonasluoksnė chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (angl. 
Thin-layer Chromatography with Flame-Ionization Detection). 
TTSP – laiko-temperatūros superpozicijos principas (angl. Time Temperature Superposi-
tion Principle). 
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Įvadas 

Problemos formulavimas 
Kelių tiesimui pasirinkto bitumo panaudojimas asfalto mišiniuose yra vienas iš 
svarbiausių veiksnių, lemiančių asfalto mišinio savybes ir visos asfalto dangos 
konstrukcijos funkcionavimą eksploatacijos metu. Naftos kilmė ir perdirbimo 
technologinis procesas yra svarbiausios bitumo savybes lemiančios priežastys. 
Tačiau būtina vertinti ir kitas ne mažiau svarbias priežastis, lemiančias bitumo 
savybių kitimą: bitumo senėjimą asfalto maišymo, saugojimo, transportavimo ir 
klojimo metu bei laipsniškai didėjančią oksidaciją asfalto dangos konstrukcijoje 
eksploatacijos metu. Lietuvos rinkai tiekiamų skirtingų gamintojų bitumas ten-
kina Europos standarte fizikinių savybių reikalavimus, tačiau pastebimi tam tikri 
bitumo savybių nepastovumo procesai: bitumas yra skystesnis ir mažiau lipnus 
klojimo temperatūroje; sumažėjusi kohezija, padidėjęs pleišėjimas tankinimo 
metu; sumažėjusi bitumo ir mineralinių medžiagų adhezija; pakitusios kai kurios 
savybės kaip kvapas, spalva ir kita. Visa tai sukelia daug diskusijų apie bitumo 
kokybės gerinimo būdus, savybių nustatymo tinkamų metodų parinkimą bei re-
komenduojamas ribines vertes. 

Disertacijoje pateiktas eksperimentinis tyrimas, kurio metu atlikti bitumo 
bandymai laboratorijoje ir pateikta skirtingų gamintojų, kurie skiriasi bei techno-
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loginiu perdirbimo procesu, bitumo fizikinių, mechaninių ir cheminių savybių 
rezultatų analizė ir vertinimas prieš ir po trumpalaikio sendinimo. Siekiant objek-
tyviau įvertinti bitumo savybių kitimo įtaką asfalto dangos funkcionavimui, nusta-
tyta bitumo cheminių ir mechaninių savybių priklausomybė bei atsparumas provė-
žų susidarymui. Remiantis eksperimento metu gautais rezultatais, nustatytos 
bitumo komponentinės sudėties ribinės vertės. 

Darbo aktualumas 
Nafta yra svarbiausias pasaulinės ekonomikos energijos šaltinis, kurios produktų 
paklausa kasmet auga. Ankstesniais laikais naftos perdirbimo procesas buvo 
daug paprastesnis lyginant su šių dienų naftos perdirbimu, kuris reikalauja sudė-
tingesnių gamybos proceso technologijų. Nafta gali būti perdirbama skirtingais 
būdais, priklausomai nuo natūralios naftos tipo. Kadangi bitumas yra galutinis 
naftos perdirbimo produktas, tai jo cheminė sudėtis kiekvienu gamybos techno-
loginio proceso metu skiriasi. Susiduriama su problema, kad standarto savybių 
rodiklius tenkinantys bitumai yra skirtingos cheminės sudėties ir mikrostruktūros 
– tai ženkliai daro įtaką asfalto dangos funkcionavimui.   

Asfalto dangos funkcionavimas yra siejamas su įvairiomis eksploatacinė-
mis savybėmis, kurios tampa pagrindiniu mokslininkų šių dienų tyrimo objek-
tu. Esant nepalankioms Lietuvos klimato sąlygoms, kai asfalto dangos tempe-
ratūra vasarą gali įkaisti iki +60 oC, o žiemą atšalti iki –30 oC, asfalto danga 
tampa neatspari tokiems temperatūros svyravimams. Dažniausiai pasitaikan-
čios problemos, susijusios su kelio dangos konstrukcija yra provėžų susidary-
mas. Bitumo sandaros ir struktūros analizės tyrimai, cheminių ir mechaninių 
savybių priklausomybės įvertinimas bei bitumo komponentinės sudėties reko-
menduojamų verčių nustatymas užtikrina bitumo, taip pat ir asfalto dangos 
atsparumą provėžoms susidaryti. 

Tyrimų objektas 
Disertacijos tyrimo objektas – bitumo sandaros kitimo įtaka asfalto dangos funk-
cionavimui. Tyrimui pasirinkti penkių gamintojų bitumai, kurie skiriasi naftos 
kilme bei gamybos technologiniu procesu.  
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Darbo tikslas 
Darbo tikslas – nustatyti bitumo cheminės sudėties ir struktūros bei jų pokyčių 
įtaką asfalto dangos funkcionavimui. 

Darbo uždaviniai 
Darbo tikslui pasiekti sprendžiami šie uždaviniai: 

1. Išanalizuoti mokslinius tyrimus naftos ir bitumo kilmės tematika bei 
įvertinti bitumo gamybos technologinius būdus. 

2. Apibūdinti bitumo cheminę sudėtį ir mikrostruktūrą bei funkciona-
vimą nulemiančias savybes. 

3. Atlikti eksperimentinį tyrimą bitumo sandaros ir mechaninių savybių 
kitimui bei kitimo įtakai asfalto funkcionavimui įvertinti. 

4. Nustatyti bitumo cheminių savybių kitimo poveikį asfalto dangos 
funkcionavimui. 

5. Taikant statistikos metodus nustatyti priklausomybę tarp bitumo 
cheminių bei mechaninių savybių įvertinant asfalto dangos atsparu-
mą provėžoms susidaryti. 

6. Pateikti rekomendacijas bitumo cheminei sudėčiai ir mikrostruktūrai, 
užtikrinant asfalto dangos funkcionavimą. 

7. Atlikti bitumo kokybinių parametrų palyginimo ekonominio efekto 
vertinimą. 

Tyrimų metodika 
Darbe taikyti šie tyrimo metodai: bitumo fizikinių savybių nustatymui – fizikinių 
tyrimų metodai; cheminių savybių nustatymui – cheminės analizės metodai: 
chromatografinė analizė, infraraudonojo spektro molekulinė absorbcinė spektri-
nė analizė, magnetinio branduolių rezonanso spektrinė analizė, elektroninės mik-
roskopijos metodas; mechaninių savybių nustatymui – dinaminis šlyties reomet-
ras. Taip pat buvo naudojami matematinės statistikos metodai, eksperimentiniai 
laboratoriniai tyrimo metodai bei ekonominio skaičiavimo metodika. 
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Darbo mokslinis naujumas  
Rengiant disertaciją gauti statybos inžinerijos mokslui svarbūs rezultatai: 

1. Detaliai ištirta bitumo sandara (elementinė, komponentinė sudėtis, 
struktūriniai elementai, funkcinės grupės ir mikrostruktūra) bei jos 
įtaka asfalto dangos funkcionavimui. 

2. Įvertintas bitumo atsparumas trumpalaikiui sendinimui ir provėžų su-
sidarymui, remiantis bitumo eksploatacinių charakteristikų (PG) rei-
kalavimais. 

3. Statistiniais metodais nustatyta bitumo cheminių ir mechaninių savy-
bių priklausomybė.  

4. Pateiktos bitumo komponentinės sudėties rekomendacinės ribinės 
vertės, užtikrinančios bitumo koloidinį stabilumą bei ilgalaikį asfalto 
dangos funkcionavimą. 

Darbo rezultatų praktinė reikšmė 
1. Gauti skirtingų bitumų cheminės analizės tyrimų rezultatai įrodė bū-

tinybę bitumo kokybę ir tvarumą vertinti analizuojant jų cheminę su-
dėtį bei ryšį su fizikinėmis bei mechaninėmis savybėmis. 

2. Nustatyta ribinė bitumo minkštėjimo temperatūra, prie kurios dangos 
konstrukcija tampa neatspari provėžų susidarymui prieš ir po trumpa-
laikio sendinimo. 

3. Atsižvelgiant į reikšmingumo kriterijus (kritinę atsparumo provėžų 
susidarymui temperatūrą, asfaltenų kiekį, kainą ir adheziją) nustaty-
tas tinkamiausias bitumas, kurio panaudojimas leis sumažinti viso 
Lietuvos kelių tinklo įrengimo kaštus. 

4. Atsižvelgiant į naftos kilmę ir bitumo gamybos būdą, atlikta bitumo 
sandaros analizė. Pateiktomis rekomendacinėmis bitumo komponen-
tinės sudėties vertėmis, turėtų naudotis naftos perdirbimo įmonių 
chemikai, inžinieriai, bitumo kokybės tyrimo centrai siekdami tin-
kamai įvertinti bitumo kokybę. 
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Ginamieji teiginiai 
1. Vertinant bitumo kokybę tikslinga nustatyti bitumo chemines savy-

bes bei mikrostruktūrą atsižvelgiant į naftos kilmę ir bitumo gamybos 
proceso technologiją. 

2. Bitumo jautrumas oksidacijos procesui asfalto maišymo, sandėliavi-
mo, transportavimo ir klojimo metu, gali būti numatytas iš anksto 
nustatant bitumo cheminę sudėtį bei įvertinant naftos kilmę ir bitumo 
gamybos proceso technologiją. 

3. Reglamentuojant bitumo komponentinę sudėtį užtikrinama bitumo, 
kaip svarbiausios asfalto mišinio sudedamosios dalies, kokybė, le-
mianti visos dangos konstrukcijos tinkamą funkcionavimą per visą 
eksploatacijos laikotarpį. 

Disertacijos struktūra 
Disertaciją sudaro įvadas, 3 skyriai, bendrosios išvados, rekomendacijos, literatū-
ros sąrašas, autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas ir priedai. 

Disertacijos apimtis su santrauka – 150 puslapiai be priedų. Tekste panau-
dota: 16 numeruotų formulių, 87 paveikslai ir 22 lentelės. Rašant disertaciją va-
dovautasi 157 mokslinės literatūros šaltiniais. 

Padėka 
Nuoširdžiai dėkoju moksliniam vadovui doc. dr. Audriui Vaitkui už atkaklų ir 
nuoseklų vadovavimą, mokslines konsultacijas, vertingus patarimus, optimizmo 
palaikymą, kantrybę ir visokeriopą pagalbą studijuojant doktorantūroje bei ren-
giant disertaciją. Ypatingai dėkoju prof. dr. Adam Zofka už vadovavimą stažuo-
tės Kelių ir tiltų tyrimo institute (IBDIM) (Varšuva, Lenkija) metu, už suteiktas 
vertingas mokslines konsultacijas, idėjų generavimą ir visokeriopą palaikymą, 
taip pat už patarimus, pasiūlymus bei nuolatinį skatinimą tobulėti. Dėkoju dr. 
Viktorui Masevičiui už suteiktas žinias chemijos srityje, vertingas pastabas ren-
giant disertaciją bei palaikymą. Reiškiu padėką disertacijos ekspertams prof. dr. 
Donatui Čygui, prof. dr. Algirdui Juozapaičiui, prof. dr. Kaziui Petkevičiui bei 
doc. dr. Viktorui Vorobjovui, pateikusiems vertingų patarimų bei pastebėjimų. 

Dėkoju VGTU Kelių tyrimo instituto ir kelių katedros kolegoms už bendra-
darbiavimą, pagalbą ir palaikymą, artimiesiems ir draugams už paramą, kantrybę 
bei supratingumą doktorantūros studijų metu. 
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1 
Bitumo senėjimo įtakos asfalto 
dangos funkcionavimui tyrimų 

analizė 

Skyriuje pateikiami bitumo sandarą lemiantys veiksniai: naftos kilmė, gamybos 
technologiniai procesai bei trumpalaikis senėjimas. Apžvelgiama naftos cheminė 
sudėtis ir tipai. Atlikta išsami bitumo cheminės sudėties ir mikrostruktūros ana-
lizė bei išnagrinėti reologiniai modeliai.  

Skyriaus tematika paskelbti trys autoriaus straipsniai (Paliukaitė et al. 2011; 
Vaitkus and Paliukaitė 2013). 

1.1. Naftos ir bitumo kilmė bei rūšys 
Naftos kilmė ir rūšys Žemės plutoje per daugybę metų susidaręs alyvos konsistencijos degusis skystis 
vadinamas nafta. Ji randama nuosėdinės kilmės akytose uolienose, smėlyje, 
smiltainyje, klintyse. Tai vienas svarbiausių gamtinių išteklių (Berkers 2005). 

Natūraliosios naftos cheminės savybės, sudėtis ir kokybė labai priklauso 
nuo naftos kilmės, šaltinio bei perdirbimo technologijos. Natūraliajai naftai se-
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nėjant, ji darosi sunkesnė, t. y. didėja likutinio produkto kiekis. 1.1 lentelėje pa-
teikti natūraliosios naftos perdirbimo likučiai panaudojant skirtingos naftos šal-
tinius. Didžiausias likutinis perdirbimo likutis išgautas iš Kalifornijos slėnio bei 
Venesuelos, mažiausias – iš Nigerijos ir Arabijos. 

Naftą sudaro daug skirtingos molekulinės masės angliavandenilių junginių. 
Būtent angliavandenilių junginiai nulemia naftos, kaip iškastinio kuro, vertę. 
Angliavandenilių junginiai sudaryti tik iš anglies (C) ir vandenilio (H) elementų, 
o vienas nuo kito šie junginiai skiriasi anglies ir vandenilio atomų skaičiumi mo-
lekulėje bei jų ryšiais. Be angliavandenilinių junginių naftoje yra funkcinių grpių 
turinčių organinių junginių, t. y. junginių, kuriuose kartu su anglimi ir vandeniliu 
yra sieros, deguonies ir azoto. Tiriant elementinę sudėtį, naftoje pagal masę ran-
dama apie 83 % anglies; 10–14 % vandenilio; 0,1–2 % azoto; 0,1–1,5 % deguo-
nies; 0,5–7 % sieros ir <1000 m. d. (mg/kg) metalų. Naftoje taip pat randama 
vandens bei mineralinių priemaišų – mechaninių priemaišų (smėlio, molio dale-
lių), mineralinių druskų (dažniausiai kalcio ir magnio chloridų ištirpusių vande-
nyje) ir pelenų (įvairių druskų, hidroksidų ir kt.). 
1.1 lentelė. Tipinis natūraliosios naftos perdirbimo likutis panaudojant skirtingos naftos 
šaltinius (Berkers 2005) 
Table 1.1. Typical distillation residue from different crude oil (Berkers 2005) 

Šaltinis Likutinis perdirbimo produktas, % 
Kalifornijos slėnis (Kern upė) 66 
Venesuela 58 
Kalifornija pakrantė (Hondo) 48 
Aliaska (Šiaurinis šlaitas) 31 
Arabiška sunkioji nafta 27 
Nigerijos lengvoji nafta 1 

 
Pagal sieros kiekį nafta yra skirstoma (Sudintas 2009; Adebiyi and Thoss 2014): 

• mažai sieringa iki 0,6 %; 
• sieringa 0,61–1,80 %; 
• labai sieringa 1,81–3,50 %; 
• ypač sieringa >3,50 %. 

Mažiau sieros turinti nafta yra šviesesnė ir vadinama šviesiąja, daugiau sie-
ros turinti nafta – tamsiąja. Siera yra nepageidaujama naftos priemaiša, todėl 
gaminamuose naftos produktuose sieros kiekiai yra griežtai ribojami. Deginant 
naftos produktus, kuriuose yra sieros, susidaro aplinkai kenksmingų degimo 
produktų su aplinkai pavojingais sieros junginiais, daugiausia tai SO2 – rūgščius 
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lietus suformuojantis junginys. Didesni sieros kiekiai apsunkina naftos perdir-
bimą, nes turi būti taikomos papildomos technologijos, branginančios perdirbi-
mo procesą ir didinančios produktų kainą. Dėl to sieringa nafta yra ne tokia ver-
tinga rinkoje (Sudintas 2009). 

Natūraliąją naftą sudaro šios svarbiausios angliavandenilių grupės: 
• alkanai (parafininiai angliavandeniliai) 15–60 %; 
• cikliniai alifatiniai angliavandeniliai (naftenai) 30–60 %; 
• arenai (aromatiniai angliavandeniliai) 3–50 %. 

Naftos perdirbimo technologinio proceso metu susidaro arba yra gaunami 
kiti angliavandeniliai: 

• alkenai;  
• alkinai. 

Dažniausiai pagrindiniai naftą sudarantys angliavandeniliai yra alkanai.  
Nafta gali būti skirstoma pagal dominuojantį angliavandenilių grandinių tipą: 

• parafininė natūralioji nafta. Tai sočiųjų angliavandenilių tiesios 
grandinės fragmentų, kaip dominuojantį elementą turinti nafta. To-
kio tipo naftos perdirbimo metu gaunami mažo tankio parafinai, ku-
rie yra ir plastiški ir kieti (1.1 pav.). 

 
1.1 pav. Vieno iš parafinų cheminė struktūra  
 (The New Encyclopedia Britannica 1986:99) 

Fig. 1.1. Chemical structure of paraffin compounds  
 (The New Encyclopedia Britannica 1986:99) 

• nafteninė natūralioji nafta. Tai nafta, kurioje dominuoja sočiųjų 
angliavandenilių cikliniai fragmentai, kurių bendroji formulė: 
CnH2n. Nafteninės natūraliosios naftos perdirbimo metu išgaunamas 
likutis yra bitumas (1.2 pav.). 

• aromatinė natūralioji nafta. Tai daug aromatinių angliavandenilių 
turinti nafta. Aromatinių angliavandenilių bendroji formulė CnHn, tačiau didėjant aromatinių kondensuotų angliavandenilių kiekiui ga-
li būti apibrėžiami kaip H/C < 1 santykį turintys angliavandeniliai. 
Aromatinę natūraliąją naftą sudaro tik mažą procentą visame pasau-
lyje randamos naftos (1.3 pav.). 
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CH2

CH2

CH2

CH2  
1.2 pav. Vieno iš naftenų cheminė struktūra  
 (The New Encyclopedia Britannica 1986:99) 

Fig. 1.2. Chemical structure of naphtene compounds  
 (The New Encyclopedia Britannica 1986:99) 

 
1.3 pav. Vieno iš aromatinių angliavandenilių cheminė struktūra  

 (The New Encyclopedia Britannica 1986:99) 
Fig. 1.3. Chemical structure of aromatic compounds  

 (The New Encyclopedia Britannica 1986:99) 

Nafteninė natūralioji nafta turi didelį kiekį asfaltenų ir mažai arba visiškai 
neturi parafino. Parafininė nafta paprastai nėra tinkama bitumo gamybai, tačiau 
esant nepakankamam asfaltenų kiekiui, parafininė nafta sumaišoma su naftenine 
nafta ir gaunamas kaip pagrindas bitumo gamybai. Tokia nafta vadinama maišy-
ta, nes susideda iš dviejų natūraliosios naftos tipų: parafininės ir nafteninės. 
Maišytos naftos yra plačiausiai naudojamos pasaulyje. Parafininė natūralioji naf-
ta turi didesnės molekulinės masės parafinų, kurie yra kieti kambario temperatū-
roje ir mažai arba visai neturi bituminės medžiagos. Naudojant tokio tipo naftą, 
galima išgauti aukštos kokybės tepalines alyvas (Heavy oil science centre; Ade-
biyi ir Thoss 2014). 

Nafta pagal tankį yra skirstoma: 
• sunkioji nafta; 
• vidutinė nafta;  
• lengvoji nafta. 

Sunkioji nafta dažniausiai būna nafteninė, o lengvoji nafta – aromatinė. Sun-
kioji nafta yra labai klampi medžiaga, turinti didelį savitąjį tankį, mažą API laips-
nį, mažą vandenilio ir anglies santykį, didelį anglies likutį bei didelius asfaltenų, 
sunkiųjų metalų, sieros ir azoto kiekius. Paprastai sunkioji nafta yra naudojama 
kokybiško bitumo gamybai. Tačiau tokio tipo nafta savo sudėtyje turi didelį sieros 
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kiekį. Moderniose naftos perdirbimo įmonėse, norint pagaminti kokybišką, atitin-
kantį visus reikalavimus bitumą, turi būti naudojami specialūs įrenginiai bitumo 
perdirbimui arba tiesiog yra sumaišomos kelios naftos rūšys. Lengva natūralioji 
nafta yra mažai klampi medžiaga, turinti mažą tankį. Lengva nafta pasižymi nedi-
deliu klampumu, savituoju tankiu ir dideliu API laipsniu dėl didelio lengvųjų ang-
liavandenilių frakcijos. Tokio tipo nafta paprastai turi nedidelį parafino kiekį (An-
derson et al. 1983; Homayuni et al. 2012). Naftos tipų palyginimas pagal API 
laipsnį ir tankį pateiktas 1.2 lentelėje, 1.4 paveiksle. 
1.2 lentelė. Naftos tipo palyginimas pagal API laipsnį ir tankį (Alberta Oil & Gas 
Trading 2013) 
Table 1.2. Crude oil classification based on its API gravity rating Alberta Oil & Gas 
Trading 2013) 

Naftos tipas API laipsnis Tankis 
Lengvoji nafta >31,1° <870 kg/m3 
Vidutinė nafta 22,3–31,1° 870–920 kg/m3 
Sunkioji nafta <22,3° 920–1000 kg/m3 
Ekstra (labai) sunkioji nafta <10° >1000 kg/m3 

 
1.4 pav. Išgaunamų naftos produktų procentinė sudėtis iš skirtingų naftos tipų 

(Corbett and Urban 2005) 
Fig. 1.4. Comparison of different types of crude oil according to API degree 

and specific density (Corbett and Urban 2005) 
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Bitumo savybės labai priklauso nuo bitumą sudarančių komponentų charak-
teristikų, dažniausiai nuo asfaltenų struktūros ir asfaltenų/dervų santykio. Visa 
tai priklauso nuo naftos kilmės. Tinkamiausia natūralioji nafta bitumo gamybai 
būtų turinti H/C santykį < 1, aukštą savitąjį tankį, mažą sieros kiekį, nedidelį 
parafino kiekį ir didelį asfaltenų kiekį (Lanre 2010). 
Bitumo kilmė ir rūšys Manoma, kad terminas ,,bitumas“ pradėtas vartoti jau senovės šventose Hindi, 
Sanskrito Indijos kalbose, kur ,,jatus“ reiškia derva, o ,,jakus-krit“ dervos sukū-
rimas. Šie terminai buvo sutrumpinti ir pavadinti vienu pavadinimu ,,bitumas“ 
(lot. bitumen ‒ kalnų derva). Šis terminas pirmiausia buvo išverstas į prancūzų, o 
po to į anglų kalbas (Read and Whiteoak 2003).  

Bitumas yra svarbi statybinė medžiaga, kuri pasižymi tvarumu, geromis ri-
šamosiomis savybėmis, klampumu bei atsparumu vandeniui. Bituminės medžia-
gos taip pat yra atsparios rūgščių, šarmų ir druskų poveikiui. Kelių sektoriuje 
didžiausia bitumo dalis naudojama asfalto mišinių gamybai (Telford et al. 2000). 

Bitumas apibrėžiamas kaip labai klampi arba pusiau kieta, nelaki, rišli, ne-
laidi vandeniui organinė medžiaga, gaunama perdirbant natūraliąją naftą arba 
išgaunant natūralų bitumą (Mouton 2003). 

Senovės civilizacijose buvo naudojamas natūralus bitumas, kuris susifor-
mavo natūraliajai naftai išsiveržus į žemės paviršių ir suformavus naftos basei-
nus. Veikiant saulei ir vėjui lengvesnės frakcijos dalelės  bei dujos buvo paša-
linamos paliekant sunkesnės frakcijos nuosėdas, t. y. bitumą su vandens ir 
grunto priemaišomis (Руденская and Руденский 1967; Руденская and 
Руденский 2010). 
Bitumo rūšys  Pagal panaudojimo sritį bitumas yra gaminamas įvairių rūšių ir tipų. Bitumo 
charakteristikos priklauso nuo cheminės sudėties ir angliavandenilių molekuli-
nės masės pasiskirstymo. Stambesnės molekulinės masės molekulių bitume kie-
kis lemia, kad bitumas yra kietesnis arba klampesnis. Didesnės molekulinės ma-
sės asfaltenų kiekio didėjimas didina kietumą, o didesnės molekulinės masės 
dervų kiekio didėjimas, didina klampumą. 

Lietuvoje kelių bitumai žymimi pagal nustatytą penetracijos verčių diapa-
zoną, galiojantį atitinkamai rūšiai. Pavyzdys: 50/70. Polimerais modifikuoti bi-
tumai žymimi pagal nustatytą penetracijos verčių diapazoną ir minkštėjimo tem-
peratūros mažiausią ribinę vertę, galiojančius atitinkamai rūšiai. Elastomerais 
modifikuoti bitumai papildomai žymimi raide ,,E“, plastomerais modifikuoti 
bitumai – raide ,,P“. Pavyzdys: PMB 45/80-55E. 
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Remiantis LST EN 12591 Kelių bitumo techniniais reikalavimais, bitumas 
pagal penetraciją, minkštėjimo temperatūrą ir klampumą gali būti gaminamas 
keturių tipų: 

• kelių bitumas, klasifikuojamas pagal penetraciją; 
• oksiduotas ir kietasis bitumas, klasifikuojamas pagal minkštėjimo 

temperatūrą ir penetraciją; 
• suskystintas bitumas, klasifikuojamas pagal klampumą. 

Bitumas gali būti skirstomas į: 
• suskystintą bitumą (greitastingį, vidutiniškai stingstantį, lėtastingį); 
• bitumines emulsijas. 

Suskystintas bitumas gaunamas maišant su naftos tirpikliu (skiedikliu). Ti-
piniai tirpikliai yra benzinas ir žibalas. Norint greitai suskystinti bitumą, naudo-
jamas benzinas, vidutiniam skystumui gauti naudojamas žibalas. Nuo tirpiklio 
kiekio priklauso suskystinto bitumo klampumas. Kuo didesnis tirpiklio kiekis, 
tuo mažesnis bitumo klampumas ir tuo jis yra skystesnis.  

Anksčiau skystasis bitumas buvo plačiai naudojamas kelių dangų tiesy-
bai. Pakilus naftos kainai, taip pat pabrangus ir tirpikliams, sugriežtinus ap-
linkos ir žmonių saugos reikalavimus, skystieji bitumai naudojami labai retai. 
Daugelyje šalių yra net uždrausta naudoti skystuosius bitumus. Kaip alterna-
tyva yra naudojama bituminė emulsija, kuri yra nekenksminga aplinkai ir jos 
gamybai nenaudojami brangūs skiedikliai (Mamlouk 2011). Bituminių me-
džiagų klasifikavimas pateiktas 1.5 paveiksle. Bitumo ir bituminių rišiklių 
tipai pateikti 1.6 paveiksle. 

 
1.5 pav. Bituminių medžiagų klasifikavimas (Mamlouk 2011) 
Fig. 1.5. Classification of bituminous binders (Mamlouk 2011) 
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1.6 pav. Bitumo tipai priklausomai nuo panaudojimo srities (LST EN 12591 

Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai) 
Fig. 1.6. Different types of bituminous binders (LST EN 12591 Bitumen and 

bituminous binders. Specifications for paving grade bitumens) 

Daugybę metų mokslininkai atlikinėjo įvairius eksperimentinius tyrimus susi-
jusius su bitumo modifikavimu, daugiausia pramonės srityje, įdedami: asbesto, 
specialių mineralinių miltelių, mineralinio puošto ar gumos. Naudojant tam tikrus 
priedus galima modifikuoti bitumo cheminę sudėtį, fizikines bei mechanines sa-
vybes. Priedai yra dedami dėl įvairių priežasčių ir viena iš jų – standumo didini-
mas. Kiekvienas iš naudojamų polimerų prie aukštesnės temperatūros didina asfal-
to mišinio standumą, prie žemesnės temperatūros mažina, be to didina tamprumą 
prie vidutinės temperatūros. Kelių tiesyboje dažniausiai naudojami elastomerais 
modifikuoti bitumai, kuriuos tikslinga naudoti asfalto dangų įrengimui. Elastome-
rais modifikuoti bitumai lyginant su kelių bitumais pasižymi geresnėmis savybė-
mis bei turi ilgesnį asfalto dangos funkcionavimo laikotarpį (Mouton 2006; Gina 
et al. 2007). Modifikuotų bitumų suskirstymas pateiktas 1.7 paveiksle. 

Europos kelių bitumo techninių reikalavimų standarte pateikti bitumo ban-
dymai ir reikalavimai atsižvelgia į bitumo komercinę kokybę, tuo tarpu Jungti-
nėse Amerikos Valstijose ‒ į bitumo funkcionavimą eksploatacijos metu. Viena 
iš tokių sistemų, apibūdinančių bituminio rišiklio funkcionavimo aspektus eksp-
loatacijos metu yra JAV sukurta Performance Grade (PG) sistema. 
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1.7 pav. Modifikuotų bitumų klasifikavimas (Mouton 2006) 
Fig. 1.7. Classification of modified bitumens (Mouton 2006) 

1987 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo sukurta pagrindinė ty-
rimų programa SHRP (Strategic Highways Research Program), siekianti plėto-
ti naują asfalto dangos konstrukcijos klasifikavimo sistemą, atsižvelgiant į 
konkrečias rišiklio funkcionavimo savybes asfalto dangoje (Read and 
Whiteoak 2003; Bitumen Handbook 2014). Sukurta sistema, įskaitant asfalto 
mišinio projektavimo metodą, pavadinta Superpave (SUperior PERformance 
Asphalt PAVEments). 

Bitumo klasifikavimo sistemoje pagal Superpave, tradicinės bitumo fizi-
kinės savybės, kaip penetracija ir minkštėjimo temperatūra, nebuvo laikomi 
kaip svarbiausi parametrai, didžiausias dėmesys buvo skiriamas bitumo funk-
cionavimo temperatūrų riboms, kurios priskiriamos Performance Grade (PG) 
sistemai. Bitumo klasifikavimas pagal PG sistemą remiasi bitumo bandymais 
prie įvairių temperatūrų, imituojančiais kritiškiausias bitumo eksploatavimo 
sąlygas. Pirmoje stadijoje bandymai atliekami su natūraliu bitumu, imituojant 
jo transportavimą, laikymą ir saugojimą. Antroje bandymų stadijoje imituoja-
mas bitumo trumpalaikis senėjimas asfalto maišymo ir klojimo metu. Trečia 
stadija apibūdina bitumo ilgalaikį senėjimą asfalto dangos konstrukcijos eksp-
loatacijos metu. Superpave sistemoje sukurta inovatyvi bitumo bandymų įran-
ga: dinaminis šlyties reometras (DSR), sukamasis klampomatis (RV), lenkia-
mo strypelio reometras (BBR), tiesioginis tempimo bandymas (DTT), 
atsparumas kietėjimui (RTFOT), slėginis sendinimo indas (PAV) yra naudo-
jami bitumo savybėms pagal PG klasifikaciją įvertinti.  
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1.3 lentelė. Bitumo eksploatacinių savybių PG (angl. Performance Grade) sistemos 
temperatūros ribos 
Table 1.3. Temperature ranges of Performance Grade bitumen  

Aukščiausia PG temperatūra, oC Žemiausia PG temperatūra, oC 
46 ‒34, ‒40, ‒46 
52 ‒10, ‒16, ‒22, ‒28, ‒34, ‒40, ‒46 
58 ‒16, ‒22, ‒28, ‒34, ‒40 
64 ‒10, ‒16, ‒22, ‒28, ‒34, ‒40 
70 ‒10, ‒16, ‒22, ‒28, ‒34, ‒40 
76 ‒10, ‒16, ‒22, ‒28, ‒34 
82 ‒10, ‒16, ‒22, ‒28, ‒34 

 
Pagal aprašytus bitumo bandymus ir klimato sąlygas yra sudaryta PG bitu-

mo klasifikacija. Pavyzdys: PG 62-22 žymi bitumo aukščiausią (+62 oC) ir že-
miausią (‒22 oC) temperatūras (oC), kurių ribose bitumas gali tinkamai funkcio-
nuoti esant tam tikroms kitoms klimato sąlygoms (AASHTO M 320-10, 2013) 
(1.3 lentelė). 

1.2. Bitumo gamybos technologinio proceso būdai 
Bitumas yra plačiai naudojamas visame pasaulyje. Apskaičiuota, kad 2012 me-
tais pasaulyje panaudota 95,5 mln. tonų bitumo per metus. Lyginant pasaulinę 
bitumo paklausą 2005 m. ir  2012 m., nustatyta, kad 2005 m. Jungtinės Ameri-
kos Valstijos buvo pirmaujanti valstybė pagal bitumo poreikį pasaulyje, sunau-
dojant 39,2 % bitumo iš visame pasaulyje naudojamo 105,5 t. bitumo. Antroje 
vietoje pagal bitumo panaudojimą – Europa (23,2 %); trečia – Azija (23,8 %). 
2012 m. Azija tapo pirmaujanti valstybė pagal bitumo poreikį visame pasaulyje 
(32,9 % iš visame pasaulyje naudojamo 95,5 t. bitumo). Prognozuojama, kad 
Azijoje bitumo poreikis ir toliau didės. Pasaulinis bitumo paklausos kitimas 
2005 m. ir 2012 m. pateiktas 1.8 paveiksle. 

Pagal bitumo taikymo sritis, 85 % bitumo yra panaudojama kaip rišiklis as-
falto mišinių gamybai, oro uostuose, automobilių stovėjimo aikštelėse ir kt.; 
10 % bitumo yra panaudojama stogų dangoms ir 5 % bitumo panaudojama kito-
se srityse (1.9 pav.) (Eurobitumen 2011). 

Išgaunant bitumą natūraliosios naftos distiliacijos proceso metu, bitumas 
turi atitikti fizikinių savybių reikalavimus. Naftos perdirbimo metu bitumas 
gali būti gaminamas iš karto pagal reikalavimus arba maišomas su skirtingas 
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fizikines savybes turinčiu bitumu. Neatitinkant kai kurių reikalavimų, bitumo 
fizikines savybes galima keisti naudojant skirtingus bitumo gamybos būdus, 
atsižvelgiant į naftos kilmę ir pačio gamybos proceso pajėgumą (Eurobitu-
men 2011). 

a) 

 

 
 

b) 

 
1.8 pav. Pasaulinis bitumo paklausos kitimas: a) 2005 m., b) 2012 m.  

 (World Highways 2013) 
Fig. 1.8. Change in global bitumen demand: a) 2005, b) 2012  

 (World Highways 2013) 
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1.9 pav. Bitumo taikymo sritys (Eurobitumen 2011) 
Fig. 1.9. Bitumen using areas (Eurobitumen 2011) 

Iki naftos distiliacijos proceso išradimo, natūraliai slūgstantys bitumo telkiniai 
buvo pagrindinis bitumo gamybos šaltinis (Lay 1992; Telford 2000). Šiuo metu bi-
tumas yra išgaunamas iš natūraliosios naftos distiliacijos būdu (Corbett 1965; Read 
and Whiteoak 2003). Priklausomai nuo natūraliosios naftos tipo (sunkioji, lengvoji, 
vidutinė) priklauso išgaunamo bitumo kiekis, t. y. kuo nafta sunkesnė, tuo išgauna-
ma daugiau bitumo. Pasaulyje yra keturios pagrindinės naftos gavybos vietos: Jung-
tinės Amerikos valstijos, Artimieji Rytai, Rusija ir netoli Karibų esančios šalys 
(1.10 pav.). Kiekviena natūralioji nafta skiriasi savo cheminėmis ir fizikinėmis sa-
vybėmis. Fiziškai jos skiriasi savo klampumu ir spalva, chemiškai – parafinų, nafte-
nų arba aromatinių angliavandenilių pagrindu (Read and Whiteoak 2003). Atsižvel-
giant į naftos kilmę yra parenkama naftos perdirbimo gamybos technologija. 

 
1.10 pav. Pagrindiniai natūraliosios naftos ištekliai pasaulyje (2013) 

Fig. 1.10. The main crude oil resources in the world (2013) 
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Sukurta daug technologijų bitumo gamybai: atmosferinis-vakuuminis me-
todas, kurio metu gaunamas likutinis gudronas; gudrono oksidavimas oro de-
guonimi, kurio metu gaunami oksiduotieji naftos bitumai; naftos krekingas ‒ 
esant aukštai temperatūrai ir dideliam slėgiui gaunami naftos krekingo bitu-
mai; gudroną, sudarančių komponentų (asfaltenų ir dalies dervų) nusodinimas 
propano tirpikliu (deasfaltizacijos bitumai); rūgštaus gudrono perdirbimas ‒ 
rūgštiniai bitumai. 

Pagrindinis bitumo gamybos būdas yra natūraliosios naftos distiliavimas. 
Distiliacija yra terminis būdas, paremtas naftos kaitinimu ir atskirų komponentų, 
turinčių savąją virimo temperatūrą išskyrimu iš naftos. Distiliuojant galima su-
koncentruoti ir išskirti komponentus, kurių virimo temperatūros skiriasi ne ma-
žiau kaip 50 oC. Visiškam mišinio komponentų atskyrimui atliekama rektifikaci-
ja (Barkauskas 2007; Ghannama et al. 2012). 

Naftos perdirbimo procese pirmiausia yra atliekamas frakcinis distiliavimas. 
Lengvieji angliavandeniliai turi žemesnę virimo temperatūrą, pavyzdžiui, penta-
nas (+36 oC), heksanas (+69 oC); sunkesnieji – aukštesnes (300 oC ir daugiau). 
Todėl šį procesą įprasta vadinti frakcine distiliacija, nes jos metu tam tikruose 
temperatūrų intervaluose išskiriama po kelis ir daugiau komponentų, kurių arti-
ma pagal virimo temperatūrą grupė yra vadinama naftos frakcija (Read and 
Whiteoak 2003; Sudintas 2009; The Asphalt Institute 2007). 

Vykstant frakcinei distiliacijai natūraliąją naftą kaitinant (350‒380) oC tempe-
ratūroje lengvesni naftos elementai garuodami atsiskiria nuo sunkesnių elementų 
(atmosferinės distiliacijos nuosėdų), kurių sudedamosios dalys yra nelakios ir 
slūgstančios distiliacijos kolonos apačioje. Lengvesnės frakcijos naftos elementai 
išsiskiria esant žemiausiai temperatūrai, sunkesnės frakcijos – esant aukščiau-
siai temperatūrai. Visiškam lengvosios frakcijos elementų pašalinimui po at-
mosferinės distiliacijos, sunkiosios frakcijos elementai dar kartą perdirbami 
vakuuminėje distiliacijos kolonoje. Procesas vykdomas prie mažesnio slėgio, 
sudarant 10‒100 mmHg vakuumą ir didesnę temperatūrą nuo +(350‒425) oC 
(Read and Whiteoak 2003).  

Vakuuminės distilacijos metu gaunami distiliacijos produktai bei vakuumi-
nės distiliacijos likutis gudronas, kuris yra kaip pramoninė žaliava ir naudojamas 
daugiau nei 20 skirtingų rūšių bitumų gamybai. Vakuuminės distiliacijos likučio 
fizikinės savybės toliau gali būti modifikuojamos oksidacijos procesu, kurio me-
tu yra paduodamas oras esant +(240‒320) oC temperatūrai. Pagal kontaktą su oro 
srove, didesnis ar mažesnis gudrono kiekis oksiduojasi ir suteikia bitumui dides-
nį klampumą (The Asphalt Institute 2007). 
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Oksidacijos procese maltenai yra paverčiami į asfaltenus ir tokiu būdu suma-
žinama penetracija, padidinama minkštėjimo temperatūra (The Asphalt Institute 
2007). Oksidacijos procesas – tai pirmasis procesas, kurio metu bitumas yra iš-
gaunamas iš lengvesnės natūraliosios naftos. Oksiduoto bitumo savybės priklauso 
nuo naftos kilmės ir gamybos proceso sąlygų, ypatingai nuo oksidavimo tempera-
tūros ir laiko. Oksidacijos proceso metu galima išgauti labai kietus bitumus 
(PIARC 1999). Atsižvelgiant į pramoninės žaliavos klampumo ir perdirbimo pro-
ceso sąlygas, oksiduotas bitumas gali būti dviejų tipų, tačiau su skirtingomis cha-
rakteristikomis: pusiau oksiduotas ir oksiduotas bitumas (Eurobitume 2011). 

Įvairūs tipikliai gali būti naudojami tepalų (alyvų) ir bitumo išskyrimui iš na-
tūraliosios naftos, nepakeičiant jų cheminės sandaros. Naudojant propano ir buta-
no tirpiklius galima išgauti skirtingas bitumo klases (Read and Whiteoak 2003). 
Toks procesas vadinamas deasfaltizacija. Deasfaltizacijos bitumai gaunami iš gud-
rono, apdoroto propanu arba butanu. Taikant tokį apdorojimą iš daug alyvų turin-
čio gudrono išskiriamas papildomas degiųjų ir tepiųjų frakcijų kiekis, o asfaltenai 
ir sunkiosios dervos nusėda sudarydamos ekstraktą su maža alyvų procentine da-
limi. Iš šio ekstrakto išgarinamas tirpiklis ir gaunamas bitumas, kuris vadinamas 
ekstraktiniu arba deasfaltizacijos bitumu. Deasfaltizacijos bitumas pasižymi ne-
aukšta kokybe ir turi padidintą trapumą esant žemai temperatūrai. Siekiant suma-
žinti šių bitumų klampumą, prieš naudojant jis sumaišomas su gudronu.  

Bitumo gamybos proceso metu bitumo cheminė sudėtis gali kisti priklau-
somai nuo gamybos technologijos. Išgaunant bitumą vakuuminiu distiliacijos 
būdu, sumažinamas sočiųjų angliavandenilių kiekis, kartu didinamas dervų ir 
asfaltenų kiekis; oksidacijos būdu – didinamas asfaltenų kiekis, todėl sumažėja 
sočiųjų, aromatinių angliavandenilių bei dervų kiekiai. Scheminis bitumo gamy-
bos procesas pateiktas 1.11 paveiksle. 

1.3. Bitumo sandaros analizė 
Bitumo sandara yra apibrėžiama chemine sudėtimi bei struktūra, kuri priklauso 
nuo naftos kilmės ir gamybos technologijos sąlygų. Bitumo cheminė sudėtis 
apibūdinama elementine sudėtimi, komponentine sudėtimi ir struktūriniais 
elementais. Bitumo struktūra apibrėžiama molekuline struktūra ir mikrostruk-
tūra. Gamtinio ir dirbtinio (naftos) bitumo cheminė sudėtis, struktūra bei savy-
bės ženkliai skiriasi, kadangi bitumo gamybos proceso metu, atsižvelgiant į 
rinkos situacijos vertinimą ir naftos produktų paklausą, nafta gali būti perdir-
bama skirtingais technologiniais būdais. Bitumas yra galutinis naftos perdir-
bimo produktas, todėl jo cheminė sudėtis kiekvienu gamybos atveju skiriasi. 
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1.3.1. Bitumo cheminė sudėtis 
Bitumo elementinė sudėtis Bitumas yra medžiaga, kuri sudaryta iš organinių junginių, kurie yra įvairūs didelės 
molinės masės angliavandeniliai, turintys aromatinių angliavandenilių fragmentus bei 
likusias funkcines grupes, kuriose be anglies ir vandenilio aptinkami ir kiti heteroato-
mai (siera, azotas, deguonis). Taip pat bitume randamas nedidelis kiekis metalų: vana-
džio, nikelio, geležies, magnio ir kalcio, kurie yra neorganinių druskų, oksidų arba 
kompleksų su organiniais junginiais pavidalu (Read and Whiteoak 2003). Esant skir-
tingai naftos kilmei bei fizikinėms savybėms, bitumo elementinė sudėtis dažniausiai 
kinta tokiose ribose (Petersen 1984; Read and Whiteoak 2003, EIA 2009):  

• anglies C 82–88 %;  
• vandenilio H  8–11 %; 
• deguonies O  0–1,5 %; 
• sieros S 0,0–6,0 %; 
• azoto N 0,1 %. 

Bitumas pagal elementinę sudėtį charakterizuojamas pagal: 
• C, H, N, S cheminių elementų procentinę sudėtį; 
• bitumo nesotumo laipsnį (C/H); 
• sieros kiekį S; 
• deguonies kiekį O. 

Kai nesotumo laipsnis (C/H) yra: 
• C/H = 1, gryna aromatika; 
• C/H < 1, alifatika (vyrauja daugiau sočiųjų aromatinių angliavande-

nilių); 
• C/H > 1 labai daug kondensuotos aromatikos. 

Atlikus bitumo elementinę sudėtį ir nustačius sieros kiekį yra neaiški sieros 
rūšis, t. y. ar siera organinių junginių ar neorganinių junginių pavidalu. Tuo tiks-
lu taikant pirolizės metodą yra nustatomas deguonies kiekis.  

Siera gali būti: 
• prisijungus prie organinių molekulių, t. y. organiniuose junginiuose ar-

ba organinių junginių pavidalu. Tokia siera turi didesnį asfaltenų kiekį. 
Siera, esanti organiniuose junginiuose, turi įtakos asfaltenų struktūrai; 

• druskų pavidalu, t. y. neorganiniuose junginiuose. Tokia siera turi 
mažesnį asfaltenų kiekį ir asfaltenų struktūrai įtakos nedaro. 

Sunkieji metalai dažniausiai neorganinius junginius sudaro su siera. Tokie 
sunkieji metalai ir jų kiekis bitume priklauso tik nuo naftos tipo, jų kiekio bitu-
me kontroliuoti neįmanoma. Sunkiųjų metalų bitume paprastai yra < 1 %. Per 
didelis sunkiųjų metalų kiekis yra žalingas aplinkosaugos požiūriu bei blogina 
bitumo savybes, t. y. silpnina asfaltenų struktūrą. 
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Bitumo komponentinė sudėtis  Bitumo komponentinę sudėtį sudaro organinių junginių frakcijos: asfaltenai, 
dervos, aromatiniai ir sotieji angliavandeniliai. Bitumo komponentinei sudėčiai 
nustatyti yra naudojami įvairūs metodai. Visi taikomi metodai priklauso nuo bi-
tumo komponentų tirpumo. Tradicinis metodas bitumo komponentinei sudėčiai 
nustatyti yra Kolonėlinė chromatografija. Šio metodo pagrindinis trūkumas yra 
ilga bandymo atlikimo trukmė ir didelio tirpiklio kiekio sunaudojimas. Aukštos 
skiriamosios gebos skysčių chromatografija (HPLC) remiasi ta pačia teorija kaip 
ir Kolonėlinė chromatografija. Tačiau naudojant šiuos metodus yra reikalauja-
mos papildomas sąlygos, t. y. kiekvieną kartą prieš atliekant bandymą iš bitumo 
turi būti pašalinti asfaltenai. Šiuo metu bitumo komponentinei sudėčiai nustatyti 
yra naudojamas plonasluoksnis chromatografas su liepsnos jonizacijos detekto-
riumi (TLC-FID), kuris yra daug greitesnis, nereikalaujantis išankstinio asfalte-
nų atskyrimo ir bandymo metu naudojamas mažesnis tirpiklio kiekis bei mažes-
nė bandinio masė (Peterson 1984; Silva et al. 2011). 

Bitumo komponentinę sudėtį galima išskirti į dvi plačias grupes: maltenus ir 
asfaltenus (Read ir Whiteoak 2003, Peterson 1984). Maltenai sudaryti iš dervų ir 
parafinų, naftenų bei aromatinių junginių. Asfaltenai – tai labai didelės moleku-
linės masės kieto būvio (kietosios fazės) angliavandeniliai. Dalį dervų absorbuo-
ja asfaltenai, o kita jų dalis sąveikauja su asfaltenais adsorbcijos būdu ant asfal-
tenų paviršiaus arba visiškai nesąveikauja su asfaltenais (Волков et al. 1965; 
Гохман and Гурарий 1981; Рыбьев 1969; Рыбьев 2008. Bitumo komponentinė 
sudėtis išreikšta molekuline struktūra pateikta 1.12 paveiksle. Bitumo kompo-
nentų charakteristikos pateiktos 1.4 lentelėje. 

 
1.12 pav. Bitumo komponentinės sudėties nustatymo schema 

Fig. 1.12. Separation of bitumen into its various fractions 
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1.4 lentelė. Bitumo komponentų charakteristikos (Dick et al. 1967; Corbett 1969; 
Claudy et al. 1992; Lian et al. 1994; Piéri 1995; Speight 1999; Speight 2004) 
Table 1.4. The main characteristics of bitumen fractional composition (Dick et al. 1967; 
Corbett 1969; Claudy et al.1992; Lian et al. 1994; Piéri 1995; Speight 1999; Speight 2004) 

Bitumo komponentas Kiekis bitume, 
% 

Molekulinė 
masė, g/mol 

Tankis, kai 
20 oC, g/cm3 

Asfaltenai 5–20 3500 < 1,15 
Dervos 30–45 2500 1,07 
Aromatiniai angliavandeniliai 30–45 800 1,0 
Sotieji angliavandeniliai 5–15 600 ~0,9 

 
Asfaltenai – didelės molekulinės masės nelakus natūraliosios naftos ir liku-

tinių jos produktų komponentas (Chemijos terminų žodynas 2003). Tai amorfi-
niai kieti tamsios spalvos netirpūs n-heptane junginiai, turintys kondensuotas 
sistemas, kuriose yra gausu įvairių funkcinių grupių. Asfaltenų elementinė ana-
lizė rodo, kad be anglies ir vandenilio, juose yra nedidelis kiekis azoto, sieros ir 
deguonies. Asfaltenai yra laikomi pagrindine bitumo komponentinės sudėties 
dalimi (Corbett 1969). Paveikus asfaltenus ultravioletiniais spinduliais, įvyksta 
įvairios radikalinės ir elektrociklinės reakcijos. Iš gamtinių bitumų išskirti asfal-
tenai junginiuose turi didesnį sieros kiekį (iki 10 %), tačiau naftos bitumuose šių 
junginių yra kelis kartus mažiau. Asfaltenų kiekis lemia bitumo reologines 
savybes. Didėjant asfaltenų kiekiui bitumas tampa klampesnis, sumažėja pene-
tracija bei padidėja minkštėjimo temperatūra (Corbett 1969).  

Dervos – tai tirpūs n-heptane junginiai, kaip ir asfaltenai, turintys konden-
suotas aromatines sistemas, tačiau mažiau funkcinių grupių nei asfaltenai ir pap-
rastai mažesnės molinės masės (Corbett 1969). Jos yra tamsiai rudos spalvos, 
kieto arba pusiau kieto pavidalo, turinčios labai stiprias adhezines savybes. Der-
vos gerai tirpsta benzene ir chloroforme – tai lengvai besilydantys, rišliai plas-
tiški angliavandeniliai. Dervos bitumui suteikia tamprumo ir atsparumo vandens 
poveikiui. Dervos turi didelę įtaką bitumo stabilumui, kadangi jos yra tarsi asfal-
tenus tarpusavyje rišančios medžiagos.   

Aromatiniai angliavandeniliai – tai vidutinės molinės masės aromatinę struk-
tūrą turintys junginiai. Aromatiniai angliavandeniliai kartu su dervomis yra gau-
siausia bitumą sudaranti komponentinė dalis. Aromatiniai angliavandeniliai kam-
bario temperatūroje yra geltonos, pereinančios į raudoną, spalvos (Corbett 1969). 

Sotieji angliavandeniliai – tai paprasčiausi angliavandeniliai turintys tik 
viengubus cheminius ryšius. Jie gali būti linijinės arba šakotos struktūros, kurio-
je daugiausia vyrauja alifatiniai junginiai. Sotieji angliavandeniliai yra gelsvos ar 
baltos spalvos (Corbett 1969; Claudy et al. 1992). 
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1.13 pav. Bitumo komponentinė sudėtis, išreikšta molekuline struktūra:  

a) asfaltenai; b) dervos; c) aromatiniai angliavandeniliai; d) sotieji angliavandeniliai 
(sudaryta autoriaus) 

Fig. 1.13. Bitumen fractional composition expressed by molecular structure:   
a) asphaltenes; b) resins; c) aromatic hydrocarbons; d) saturated hydrocarbons 

(composed by author) 

Svarbiausi bitumo koloidinės sistemos elementai yra asfaltenai, kurių kiekis ir 
sąveika su dervomis, aromatiniais ir sočiaisiais angliavandeniliais lemia reologi-
nes savybes. Bitumo cheminės sudėties ir fizikinių savybių sąveikai nustatyti yra 
naudojami du rodikliai: Asfaltenų rodiklis (Asphaltene Index IA) ir Gaestel ro-
diklis (Ic). Asfaltenų rodiklį (IA) galima apskaičiuoti pagal 1.1 formulę: 

 asfaltenai + dervos
sotieji angliavand.+ aromatiniai angliavand.=AI . (1.1) 

Gaestelio rodiklį (Ic) galima paskaičiuoti pagal 1.2 formulę: 
 sotieji angliavand.+ asfaltenai

dervos + aromatiniai angliavand.=cI . (1.2) 
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Palyginus abu nestabilumo rodiklius, nustatyta, kad Gaestel rodiklis Ic yra labiau tinkamas bitumo koloidinės sistemos stabilumui nustatyti nei Asfaltenų 
rodiklis (IA) (Oyekunle 2007). Stabili sistema – tai, kai tam tikrose ribose bitu-
mas duoda tinkamas savybes bitumo panaudojimui, t. y. pakankamas kietumas, 
atsparumas temperatūros pokyčiams (Gaestel et al. 1971; Yang 2003; Siddiqui 
1999; Baginska et al. 2004; Gawel et al. 2004; Oyekunle 2006; Oliver 2012). 

Kelių bitumas yra koloidiškai stabilus, kai koloidinis nestabilumo rodiklis Ic vyrauja nuo 0,5 iki 2,2 (Gaestel et al. 1971). Kai Ic > 0,5, tai bitumas pasižymi 
kietumu, kai Ic < 0,22 – bitumas pasižymi minkštumu (Oliver 2012). Polimerais 
modifikuotiems bitumams, kai Ic > 0,28 prognozuojamas netinkamas polimero 
ar jo kiekio parinkimas bitume (Airey 2004). Koloidinio nestabilumo rodiklio 
reikalavimai pateikti 1.5 lentelėje. 
1.5 lentelė. Koloidinio nestabilumo rodiklio reikalavimai (Oliver 2012) 
Table 1.5. Requirements for colloidal instability indices (Oliver 2012) 

Ic 0,5–2,2 Ic > 0,5 Ic < 0,22 Ic > 0,28 (tik PMB) 
Bitumo 
būsena 

Koloidiškai 
stabilus 

Pasižymintis 
kietumu 

Pasižymintis 
minkštumu 

Bitumo ir polimero 
nesuderinamumas 

1.6 lentelė. Bitumo komponentinės sudėties ribinės vertės, nustatytos kai kuriuose pasaulio 
valstybėse (The Asphalt Binder Handbook 2011; Read and Whiteoak 2003; Stelea 2007; 
Corbett 1969; Lesueur 2009; Колбановская ir Михайлов 1973; CTB  1062-97 Minskas) 
Table 1.6. Recommendations of bitumen fractional composition in different countries 
(The Asphalt Binder Handbook 2011; Read and Whiteoak 2003; Stelea 2007; Corbett 
1969; Lesueur 2009; Колбановская and Михайлов 1973; CTB  1062-97 Minskas) 

Valstybė 
Bitumo komponentinė sudėtis 

Asfaltenai, 
% 

Dervos, 
% 

Aromatiniai 
angliavandeniliai, 

% 
Sotieji 

angliavandeniliai, % 
JAV 5–25 15–25 45–60 5–20 
Didžioji 
Britanija 5–25 15–25 40–65 5–20 
Rumunija 15–35 18–48 40–60 
Ispanija 5–20 30–45 30–45 5–15 
Rusija 10–25 20–40 40–60 
Baltarusija 19–21 32–34 45–49 
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Bitumo komponentinės sudėties reikalavimai nustatyti atsižvelgiant į kiek-
vienos šalies ilgalaikių tyrimų rezultatus. Tačiau bitumo komponentinė sudėtis 
nereglamentuojama arba reglamentuojama iš dalies tik kai kuriuose valstybėse. 
Lietuva neturi ilgalaikės patirties nustatant bei reglamentuojant bitumo kompo-
nentinę sudėtį. 1.6 lentelėje pateikiami kai kurių pasaulio šalių komponentinės 
sudėties rekomendaciniai reikalavimai, apibrėžiantys kokybiškų savybių bitumą. 

1.3.2. Bitumo struktūra 
Bitumo molekulinė struktūra Mažiausia bitumą sudaranti cheminio elemento dalelė yra atomas. Atomai są-
veikaudami tarpusavyje sudaro molekules (1.14 pav.). Bitumas dažnai priski-
riamas angliavandeniliams, kuriuos sudaro anglies ir vandenilio atomai. Bitumą, 
naudojamą kelių tiesyboje, sudaro 90–95 % anglies ir vandenilio atomai, o liku-
sius 5–10 % – heteroatomai ir metalai. Heteroatomai (,,hetero” skirtingas) – azo-
tas, deguonis ir siera (N, O, S). Molekulinėje struktūroje anglies atomai gali būti 
pakeisti heteroatomais, kurie turi įtakos bitumo cheminėms bei fizikinėms savy-
bėms ir formuojant ryšius tarp molekulių bitume. Heteroatomai, ypač siera, turi 
didelę įtaką bitumo senėjimo procesui, kadangi heteroatomai yra chemiškai ak-
tyvesni nei vandenilis ar anglis. Heteroatomai gali oksiduotis arba prijungti de-
guonį daug lengviau nei angliavandeniliai (Jones 1992).  

 
 

1.14 pav. Viena iš daugelio skirtingų bitumo molekulių (sudaryta autoriaus) 
Fig. 1.14. One of the different molecular of bitumen (composed by author) 
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Metalai – vanadis, nikelis, geležis ir kt. sudaro mažiau nei 1 % bitumo. Pagal 
metalų kiekį galima spręsti apie naftos, iš kurios buvo pagamintas bitumas, kilmę. 

Anglis, vandenilis ir heteroatomai jungdamiese tarpusavyje sudaro įvairias 
molekules, kurios sąlyginai gali būti skirstomos į tokius junginius:  

• alifatinius neciklinius; 
• alifatinius ciklinius; 
• aromatinius angliavandenilius. 

Molekulės, savo sudėtyje turinčios heteroatomus, yra paprastai polinės ir tu-
ri didelę įtaką bitumo fizikinėms savybėms sąveikaujant su kitomis molekulėmis 
ir formuojant vandenilinius ryšius. Kiekvienos rūšies bitumas skiriasi savo mo-
lekulių įvairove, o bitumui senėjant molekulės transformuojasi (Jones 1992). 

Didžioji bitumo molekulių dalis sudaryta iš 25–150 anglies atomų. Pagal atomų 
kiekį ir jų išsidėstymą molekulėse keičiasi ir bitumo savybės. Pavyzdžiui, kuo di-
desnė konkretaus darinio molekulinė masė, tuo stipresnė molekulių tarpusavio są-
veika. Bitumo molekulinė masė kinta nuo 600 g/mol iki 1500 g/mol. 

Bitumą sudaro dviejų tipų molekulės: 
• polinės;  
• nepolinės.  

Polinės molekulės skiriasi atsižvelgiant į: 
• polinių grupių kiekį ir dipolinės sąveikos stiprumą; 
• molekulinę masę; 
• aromatiškumo laipsnį. 

Nepolinės molekulės skiriasi atsižvelgiant į: 
• molekulinę masę; 
• aromatiškumo laipsnį; 
• Van der Waals sąveiką. 

 
1.15 pav. Angliavandenilių ir funkcinių grupių tipai 

Fig. 1.15. Types of different hydrocarbons and functional groups 
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Polinės molekulės yra aromatiniai junginiai, kurie gali būti funkcionali-
zuoti (sulfidai, heterociklai, disulfidai) ir nefunkcionalizuoti. Vykstant oksi-
dacijos procesui funkcionalizuoti junginiai reaguoja su deguonimi ir sudaro 
funkcines grupes: sulfoksidus, karboksi rūgštis, karbonilgrupes ir kt. Nepoli-
nės molekulės yra alifatiniai junginiai, kurie yra skirstomi į ciklinius ir ne-
ciklinius junginius. Sąveika tarp bitumo molekulių yra labai silpna ir ryšiai 
gali būti lengvai nutraukti veikiant karščiui arba trinties jėgoms. Silpna są-
veika tarp molekulių nusako bitumo būseną pagal Niutono skysčius (klam-
pumo kitimas proporcingas temperatūros kitimui). Kiekvieną kartą nutraukus 
silpnus ryšius tarp molekulių, yra gaunama skirtinga medžiaga su kitomis 
fizikinėmis savybėmis (Jones 1992). Angliavandenilių funkcinių grupių tipai 
pateikti 1.15 paveiksle. 

Aromatiniai angliavandeniliai yra atsparūs šilumos, deguonies ir ultraviole-
tinių spindulių poveikiui. Vykstant bitumo oksidacijai, dažniausiai oksiduojasi α 
padėtis šalia aromatinio fragmento ir taip susiformuoja dervos. Tuo tarpu sotieji 
angliavandeniliai, neturintys aromatinių fragmentų, savo sudėtyje turi parafinų. 
Parafinai žemose temperatūrose kristalizuojasi ir blogina bitumo savybes, t. y. 
bitumo adheziją (Рыбьев 2008).  
Bitumo mikrostruktūra Rosinger vienas pirmųjų (anksčiau nei 1914 m.) pasiūlė bitumo mikrostruktūrą 
pavadinti koloidine sistema. Tačiau vis gi pirmą kartą bitumą kaip koloidinę sis-
temą apibūdino Nellensteyn (1923). Supaprastintas bitumo koloidinės struktūros 
vaizdas ir bitumo principinė koloidinės sistemos schema pavaizduota 1.16 ir 
1.17 paveiksluose. 

 
1.16 pav. Supaprastintas bitumo koloidinės struktūros vaizdas (Lesueur 2009) 
Fig. 1.16. A simplified view of the colloidal structure of bitumen (Lesueur 2009) 
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1.17 pav. Bitumo principinė koloidinės sistemos schema (Muller 1997) 

Fig. 1.17. Principal colloidal structure of bitumen (Muller 1997) 

Bitumo mikrostruktūrą sudaro (1.18 pav.): 
• Zolio1 tipo mikrostruktūra – tai tokia struktūra, kai afaltenų micelės yra 

visiškai apgaubtos aromatiniais angliavandeniliais ir derva, tokiu būdu 
asfaltenų micelės gali laisvai judėti bitume. 

• Gelio2 tipo mikrostruktūra – tai tokia struktūra, kurią galima apibrėžti 
kaip formuojančių nenutrūkstamą tinklą asfaltenų agregaciją, o šio tink-
lo ertmės užpildytos dervomis ir aromatiniais angliavandeniliais. Bitu-
mas turėdamas tokią struktūrą yra gausus asfaltenų.  

• Zolio-Gelio struktūra – tai tarpinė grandis tarp Zolio ir Gelio bitumo tipo 
struktūrų, kuri yra viena iš dažniausiai pasitaikančių bitumo struktūrų.  

Bitumo koloidinis modelis buvo tyrinėjamas daugelio mokslininkų, norė-
dami nustatyti skirtumą tarp bitumo Zolio ir Gelio tipų mikrostruktūros reologi-
nių savybių. Zolio tipo mikrostruktūros bitumas pasireiškia kaip Niutono skys-
čiai, tuo tarpu Gelio tipo mikrostruktūros (dažniausiai oksiduoti) – kaip ne 
Niutono skysčiai (Pfeiffer and Saal 1940; Saal 1950). Dažniausiai pasitaikanti 
bitumo mikrostruktūra yra Zolio-Gelio tipo, pasižyminti abiejų mikrostruktūrų 
savybėmis (Saal 1940). Kadangi bitumas yra išgaunamas iš skirtingų naftos šal-
tinių, tai bitumo cheminė sudėtis yra labai įvairi, todėl bitumo mikrostruktūra ir 
fizikinės savybės yra tarp Zolio ir Gelio tipo struktūrų (Lesueur 2009). 

Veikiant saulės spinduliuotei, aukštai temperatūrai ir oro deguoniui, bitumo 
komponentinė sudėtis pradeda kisti: aromatiniai angliavandeniliai palaipsniui 
persiformuoja į dervas, o dervos – persiformuoja į asfaltenus. 
                                                 
1 Zolis – koloidinė sistema, kurios dispersinė terpė – skystis, o dispersinė fazė – kietoji medžiaga 
(Chemijos terminų aiškinamasis žodynas). 
2 Gelis – tai zolis, kurio kietoji medžiaga sudaro koloidinį tinklą per visą skysčio tūrį (Chemijos 
terminų aiškinamasis žodynas). 
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   a)         b) 

 
1.18 pav. Bitumo mikrostruktūrų tipai (Read and Whiteoak 2003):  

a) Zolio tipo struktūra; b) Gelio tipo struktūra 
Fig. 1.18. Types of bitumen microstructure (Read and Whiteoak 2003): a) Sol 

bitumen; b) Gel bitumen 

Visų bitumų komponentų molekulinės masės pasiskirstymas yra gana plačia-
me intervale.  Tai iš esmės sąlygoja bitumo mikrostruktūrą ir savybes. Todėl bi-
tumo mikrostruktūra gali būti Zolio tipo (mažai klampūs bitumai) arba tankesnė 
Gelio tipo (klampesni bitumai). Bitumo klampumas labai priklauso nuo tempera-
tūros. Kaitinant bitumą arba padidinant jame sočiųjų ir aromatinių angliavandeni-
lių procentinę dalį Gelio tipo struktūros bitumas pereina į Zolio tipo struktūros 
bitumą (tampa zoliu) (Рыбьев 2008; Rebelo et al. 2014). 1.7 lentelėje pateikta 
bitumo struktūros tipo priklausomybė nuo komponentinės sudėties. 
1.7 lentelė. Bitumo mikrostruktūros priklausomybė nuo komponentinės sudėties (Yen ir 
Chilingarian 2000) 
Table 1.7. Relationship between bitumen microstructure and fractional composition 
(Yen ir Chilingarian 2000) 
Bitumo struktūros 

tipas Asfaltenai, % Dervos, % Aromatiniai ir sotieji 
angliavandeniliai, % 

Gelio >25 24 50 
Zolio <18 36 48 
Zolio-Gelio apie 21–23 apie 30–34 45–49 
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Vienas svarbiausių nagrinėjamų klausimų SHRP programoje buvo bitu-
mo, kaip klampiai tamprios medžiagos, savybių kitimo analizė. Tuo vado-
vaujantis gamintojai buvo įpareigoti tinkamai modifikuoti ir pagerinti bitumo 
savybes, o inžinieriai – suprojektuoti efektyvias dangos konstrukcijas (Jones 
1992). Vienas didžiausių atradimų SHRP programoje buvo micelės modelio 
sukūrimas, apibūdinantis bitumo struktūrą. Pagal šį modelį, bitumo struktūrą 
sudaro asfaltenai esantys dispersinėje fazėje ir apsupti dervų. Asfaltenai ir 
dervos yra išsidėstę bendroje terpėje, kurią sudaro sotieji ir aromatiniai ang-
liavandeniliai. Micelės modelis buvo sukurtas remiantis istoriniais duomeni-
mis, aiškinimais ir bendru suvokimu apie bitumą, kuriais mokslininkai bandė 
surasti ryšį tarp bitumo cheminės sudėties ir dangos funkcionavimo savybių. 
Kiti bandymai kaip penetracija, klampumas, penetracijos indeksas, penetraci-
jos-klampumo indeksas ir senėjimo indeksas, buvo taip pat atliekami siekiant 
surasti ir nustatyti cheminį ryšį su kitomis bitumo savybėmis bei dangos 
eksploatacinėmis savybėmis (Jones 1992). 

Atliekant tyrimus buvo nustatyta, kad micelės modelis nėra tinkamas bitu-
mo savybėms nustatyti, todėl SHRP programa sukūrė naują mikrostruktūrinį 
modelį, kuris rėmėsi daugiau eksperimentiniais tyrimais (Jones 1992). 

Vienas pirmųjų metodų bitumo modelio patobulinimui ir cheminių, fizikinių 
savybių su dangos funkcionavimu sąryšiui nustatyti buvo Molekulinių sietų 
chromatografija (Size Exclusion Chromatography SEC). Šis metodas skirtas 
molekulių klasių išskyrimui pagal dydį, o ne pagal molekulių svorį. Vykdant 
SHRP programą, šis metodas buvo patobulintas pagal Jennings (1985) atliktus 
tyrimus. Metodas buvo ištobulintas naudojant tolueną kaip tirpiklį mažiau ardan-
tį bitumo struktūrą nei tetrahidrofuranas (THF). Kadangi toluenas yra mažiau 
polinis tirpiklis, todėl nesuardo silpnų tarpmolekulinių ryšių, kartu nesuardyda-
mas pačios bitumo struktūros. Taip pat toluenas nesudaro vandenilinių ryšių, tuo 
tarpu THF sudaro. Naudojant šį metodą buvo išskiriamos dvi frakcijos, kuriose, 
vėliau pastebėta, išsiskiria polinės ir nepolinės molekulės. Tai buvo dar vienas 
žingsnis link cheminių savybių tyrimo analizės. 

Antras svarbus metodas nusakantis bitumo cheminių, fizikinių savybių ir 
dangos eksploatacinių savybių sąryšį, yra Jonų mainų chromatografija (Ion 
Exchange Chromatography IEC). Green et al. (1984) ankstesni tyrimai suteikė 
galimybę šį metodą pritaikyti bitumams. Jonų mainų chromatografija skirta bi-
tumo molekulių išskyrimui pagal rūgščias ir bazines charakteristikas, kurias tai-
kant buvo galima toliau tobulinti ir kurti bitumo modelius remiantis jo chemine 
sudėtimi ir molekuline struktūra. 

Taikant SEC ir IEC metodus padidėjo supratimas apie cheminių, fizikinių 
savybių sąryšį su dangos funkcionavimo savybėmis, taip pat patobulintas SHRP 
bitumo modelis (Jones 1992). 
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1.19 pav. Bitumo cheminės sudėties struktūrinė schema (sudaryta autoriaus) 

Fig. 1.19. Classification of bitumen chemical composition 
 (composed by author) 

Bitumo cheminės sudėties principinė schema pateikta 1.19 paveiksle. 
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1.4. Bitumo funkcionavimą laiduojančios reologinės 
savybės 
1.4.1. Reologinės savybės 
Reologija yra mokslas, nusakantis klampią medžiagų deformaciją ir takumą, tiria-
mos įvairios priklausomybės nuo laiko ir specifinių jėgų poveikio (dažniausiai šly-
ties įtempių arba tempimo įtempių) (Airey 1997; Barnes et al. 1989; Saleh 2007). 
Reologija išvertus iš graikų kalbos ,,reo“ reiškia upė, tekėjimas, sruvenimas, o 
,,logija“ – reiškia mokslą, mokslą apie tekėjimą (Airey 2002; Mezger 2006). Bitumo 
reologija yra studijuojama jau kelis dešimtmečius, todėl reologinių savybių nusta-
tymas yra vienas iš pagrindinių tyrimų, apibūdinančių medžiagos deformaciją ir ta-
kumą (Goodrich 1988). Bitumo reologinių savybių (deformacijos ir takumo) nusta-
tymas turi didelę reikšmę asfalto eksploatacinėms savybėms (Yusoff et al. 2011). 

Kadangi bitumas yra termoplastinė medžiaga, tai esant neigiamai temperatūrai 
(<0 °C) ir veikiant trumpalaikei apkrovai bitumas tampa trapi medžiaga. Esant aukštai 
temperatūrai (>60 °C) ir veikiant ilgalaikei apkrovai bitumas tampa klampia medžiaga 
ir paprastai įgaunantis Niutono skysčių savybes. Tačiau esant vidutinei temperatūrai 
(0–60 °C), bitumas tampa klampiai tampri medžiaga, priklausanti nuo temperatūros ir 
apkrovos laiko (Dukatz and Anderson 1980; Read and Whiteoak 2003). 

Bitumas yra kompleksinė medžiaga, kuri skirtingai reaguoja į įtempius. Bitumo 
reakcija į įtempius priklauso nuo temperatūros ir apkrovos laiko. Siekiant nustatyti 
kaip kiekviena medžiaga reaguoja į apkrovas, yra atliekami laboratoriniai bandymai 
ir jų analizė (Anderson et al. 1994). Vienas iš paprasčiausių būdų bitumo deformaci-
joms ir įtempiams nustatyti yra valkšnumo bandymas. Tačiau šiais laikais tiesinės 
bitumo reologinės savybės dažniausiai yra nustatomos dinaminiu šlyties reometru 
(DSR). Dinaminiu šlyties reometru yra nustatomos tamprios, klampiai tamprios ir 
klampios bitumo savybės esant plačioms temperatūros ir dažnio riboms. Nustatytas 
dažnis, pavyzdžiui, 1,59 Hz nurodo šlyties poveikį, kuris imituoja transporto prie-
monių greitį lygų 90 km/h (Steve 2008). Tačiau dinaminis šlyties reometras turi sa-
vo apribojimų, t. y. esant žemai temperatūrai arba dideliam dažniui, atsiranda dide-
lės paklaidos. Tuo tikslu yra naudojamas lenkiamo strypelio reometras (BBR) ir 
tiesioginis tempimo bandymas (DT) (Hesp 2004; Yusoff et al. 2011). 

Dinaminis šlyties reometras yra naudojamas norint nustatyti bitumo reolo-
gines savybes esant vidutinei ir aukštai temperatūrai atsižvelgiant į kompleksinį 
šlyties modulį G* ir fazės kampą δ. Šie parametrai gali būti naudojami charakte-
rizuojant rišiklių klampią ir tamprią būsenas. Kompleksinis šlyties modulis G*, 
nusakantis medžiagos atsparumą deformacijai, susideda iš klampių ir tamprių 
(negrįžtamų) komponentų. Kadangi bitumo būsena priklauso nuo temperatūros 
ir laiko, tai šis prietaisas geriausiai atskleidžia bitumo reologines savybes, kurios 
turi įtakos asfalto dangos konstrukcijos tvarumui. 
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Fazės kampas δ yra santykinis klampaus ir tampraus komponentų dydžių rodik-
lis. Fazės kampas tarp šlyties įtempių ir šlyties deformacijų esant visiškai tampriai 
medžiagai lygus 0°, esant visiškai klampiai medžiagai – fazės kampas lygus 90°, 
klampiai tampriai medžiagai (kaip bitumas) – nuo 0° iki 90° priklausomai nuo bitu-
mo rūšies ir tipo bei temperatūros ir dažnio (Read and Whiteoak 2003). Rišiklių G* 

	ir fazės kampo δ reikšmės labai priklauso nuo bandymo temperatūros ir apkrovos 
dažnio. Pagrindinis DSR bandymo principas yra sinusoidiškai ir svyruojamaisiais 
virpesiais užkrauti apkrovą ir tokiu būdu paveikti bitumo bandinį, esantį tarp dviejų 
lygiagrečių plokštelių (1.20 pav.). Dinaminio šlyties reometro prietaisas pateiktas 
1.21 paveiksle (Goodrich 1988; Pink et al. 1980; Read and Whiteoak 2003). 

 
1.20 pav. Dinaminio šlyties reometro (DSR) veikimo principas 
Fig. 1.20. Dynamic Shear Rheometer (DSR) operating principle 

 
1.21 pav. Dinaminis šlyties reometras (DSR) 
Fig. 1.21. Dynamic Shear Rheometer (DSR) 

Tiriant klampiai tamprių medžiagų savybes, kaip bitumo, kompleksinis šlyties 
modulis susideda iš klampaus komponento (menamo) G″ ir tampraus komponento 
(tariamo) G′, kurie nurodo kaip medžiaga reaguoja į apkrovą. Kompleksinis šlyties 
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modulis yra suminio šlyties įtempių ir suminio šlyties deformacijų santykis, iš-
reikštas 1.3 formule (Francken et al. 1997): 

 max min*
max min

G τ + τ=
γ + γ

, (1.3) 
čia G*– kompleksinis šlyties modulis, Pa; σ – sinusoidinė šlyties deformacija; γ 
– sinusoidiniai šlyties įtempiai, Pa. 

Pagal Eurobitume (1996) pateiktą reologijos sąvoką bitumo kompleksinis 
šlyties modulis gali būti apibrėžtas tokia 1.4 lygtimi: 

 *G G iG′ ′′= + ,  (1.4) 
čia G*– kompleksinis šlyties modulis; G′ – tampraus komponento (tariamo) šly-
ties modulis; G″ –  klampaus komponento (menamo) šlyties modulis. 

Šie moduliai susieti su fazės kampu ir gali būti pateikti vektoriškai 1.5 formule: 
 ( ) ( )2 2*G G G′′ ′= + . (1.5)  
Kompleksinio šlyties modulio ir fazės kampo reikšmės yra glaudžiai susijusios 

su bandymo temperatūra ir apkrovimo dažniu. Esant aukštai temperatūrai (ir mažam 
apkrovos dažniui), rišiklis tampa klampus skystis ir turi mažą tikimybę grįžti į pra-
dinę būseną. Tokiu atveju rišiklis gali būti vaizduojamas vertikalioje ašyje (tik 
klampus komponentas, žr. 1.22 pav), tampraus G′ komponento nėra, nes fazės kam-
pas: δ = 90o. Esant labai žemai temperatūrai, rišiklis tampa tamprus kietasis kūnas, 
kuris visiškai nepriklauso nuo deformacijos poveikio. Tokiu atveju rišiklis gali būti 
vaizduojamas horizontalioje ašyje (tik tamprus komponentas 1.22 paveiksle), klam-
paus G″ komponento nėra, nes fazės kampas δ = 0o.  

 
1.22 pav. Priklausomybė tarp G″, G′, |G*| ir δ  

 (Airey and Hunter, 2003; Read and Whiteoak 2003) 
Fig. 1.22. Relationship between G″, G′, |G*| ir δ  

 (Airey and Hunter, 2003; Read and Whiteoak 2003) 
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Esant vidutinei kelio dangos temperatūrai ir transporto eismui, rišiklis turi 
klampių ir tamprių savybių, todėl vadinamas klampiai tampri medžiaga. 

Nustatant G* ir δ parametrus, DSR pateikia rišiklį apibūdinančius rodiklius 
esant tam tikrai dangos eksploatavimo temperatūrai. Vektorių *

1G  ir *
2G  rodyk-

lės (1.22 pav.) vaizduoja rišiklių kompleksinio modulių reikšmes. 1.23 paveiksle 
pateiktas tipinis pavyzdys, vaizduojantis tamprios ir klampios būsenos reakciją į 
apkrovos poveikį. Ištisinė linija vaizduoja įtempius, punktyrinė linija – išmatuo-
tą deformaciją (Gina et al. 2007). 

 
1.23 pav. Fazės kampo nustatymas (Gina et al. 2007) 

Fig. 1.23. Determination of phase angle (Gina et al. 2007)  

 
1.24 pav. Kelių bitumo kompleksinio modulio suminė kreivė, kai standartinė 

temperatūra 25 °C (Airey 1999) 
Fig. 1.24. Master curve of bitumen complex modulus (reference temperature 

25 °C (Airey 1999) 
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Daugelis mokslininkų nustatė, kad tarp temperatūros ir dažnio (arba tempe-
ratūros ir apkrovos laiko) yra tarpusavio ryšys. Panaudojant laiko-temperatūros 
poslinkio koeficientus, visus matavimo rezultatus, gautus prie skirtingų tempera-
tūrų galima pavaizduoti viena bendra ištisine kreive prie redukuoto dažnio (arba 
laiko skalės). Tokia kreivė vadinama sumine kreive, kurią naudojant yra nusta-
toma bitumo ar asfalto mišinio būsena prie duotos temperatūros, esant plačiai 
dažnio įvairovei. Taigi panaudojant suminę kreivę galima nustatyti bitumo reo-
logines savybes kitomis sąlygomis, pavyzdžiui, esant dideliam apkrovimo laikui 
(mažam dažniui) ir žemai temperatūrai, galima nustatyti bitumo mechanines sa-
vybes prie mažo apkrovimo laiko (didelio dažnio) ir aukštos temperatūros. Ek-
vivalentiškumas tarp laiko ir temperatūros leidžia sudaryti suminę kreivę, pa-
naudojant poslinkio koeficientus prie standartinės temperatūros. Suminės kreivės 
nustatymui yra naudojamas laiko-temperatūros superpozicijos principas (TTSP) 
(Dobson 1969; Goodrich 1980; Ramond 2006). Taikant suminę kreivę ir poslin-
kio koeficientus, galima interpoliuoti bitumo standumą prie skirtingo dažnio ir 
temperatūros (Airey 2002a). Bitumo kompleksinio modulio suminė kreivė pa-
vaizduota 1.24 paveiksle. 

1.4.2. Reologiniai modeliai 
Bitumo tiesinėms klampiai tamprioms (LVE) reologinėms savybėms nustatyti 
buvo naudojami įvairūs metodai nuo netiesinių daugiakintamųjų metodų (no-
mogramų) iki empirinių algebrinių formulių, matematinių elementų metodų ir 
mechaninių modelių (Yusoff et al. 2011).  
Nomogramos Vieni iš bitumo reologinių modelių pradininkų yra laikomi Saall ir Labout 
(1940) bei Lethersich (1942). Jų sukurti modeliai nebuvo pakankamai tikslūs, 
kadangi buvo neįvertintas temperatūros ir apkrovos laiko poveikis. Todėl 1950 
metais Van der Poel pasiūlė nomogramą bitumo reologinėms savybėms nustaty-
ti. Jo teigimu bitumo standumas yra temperatūros ir apkrovos laiko funkcija 
(Van der Poel 1954, 1955). Naudojant Van der Poel modelį, 20 metų buvo atlie-
kami laboratoriniai tyrimai, naudojami empiriniai tyrimai, penetracijos ir minkš-
tėjimo temperatūros nustatymo bandymai, kurių duomenys buvo panaudojami 
kaip įvesties parametrai (Yoder and Witczak 1975). Van der Poel nomograma 
buvo plačiai naudojama mokslininkų ir tyrėjų bitumo standumui apibūdinti. 
Heukolem ir Klomp (1946) nustatė sąryšį tarp bitumo ir asfalto mišinio standu-
mo pateikdami pusiau empirinę formulę. Jie panaudojo netiesinius daugiakinta-
mųjų modelius (nomogramas), tam, kad galėtų prognozuoti bitumo standumą 
esant tam tikrai temperatūrai, apkrovos laikui, penetracijos indeksui, minkštėji-
mo temperatūrai ir pritaikyti jų pačių kuriamiems modeliams. Sukurto modelio 
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patobulinimus atliko McLeod (1976). McLeod pasiūlė vietoj minkštėjimo tem-
peratūros naudoti santykį tarp klampumo ir bazinės (standartinės) temperatūros, 
pagrindinis šio modelio trūkumas, kad jis negalėjo būti taikomas polimerais mo-
difikuotiems bitumams. 
Matematiniai modeliai Daugelis mokslininkų naudojo tikslius matematinius modelius bitumo reologi-
nėms savybėms aprašyti panaudojant tolydžią kreivę. Tarp jų Jongepier ir Kuil-
man (1970) sukūrė empirines algebrines lygtis bitumo reologinių savybių progno-
zavimui teigiant, kad relaksacijos spektras yra logoritminis normalusis skirstinys. 
Daugelis kitų mokslininkų taip pat siūlė empirinius modelius, įvertinančius bitumo 
tiesinių klampiai tamprių savybių reikšmę (Dickinson and Witt 1974; Christensen 
ir Anderson 1992; Dobson 1969; Stastna et al. 1985; Marasteau ir Anderson 1999; 
Zeng et al. 2001; Elseifi et al. 2002; Chailleux et al. 2006; Bari and Witcack 
2007). Dickinson and Witt (1974) atliko bitumo dinaminius mechaninius bandy-
mus ir nustatė kompleksinio modelio |G*| analitines išraiškas priklausomai nuo 
dažnumo f (Dickinson ir Witt, 1974; Christensen ir Anderson 1992). 

 
1.25 pav. Modeliavimas naudojant CAM modelį (Silva et al. 2004) 

Fig. 1.25. Modelling by CAM Model (Silva et al. 2004) 

Vykdant Jungtinėse valstijose sukurtą Strateginę greitkelių mokslinių tyrimų 
programą (SHRP) Christensen and Anderson atliko dinaminius mechaninius ban-
dymus su 8 ,,Core” bitumais, tam kad nustatytų matematinį modelį, apibūdinantį 
bitumo klampiai tamprias savybes. Christensen ir Anderson sukurtas modelis buvo 
pavadintas CA Model. Jų teigimu, bitumo savybėms apibūdinti turi būti naudoja-
mi keturi pagrindiniai parametrai: trapumo modulus Gg; klampumas n, kampinis 
dažnis w; reologinis rodikis R (Christensen and Anderson 1992; Anderson et al. 
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1994). Po kelių metų Marasteanu ir Anderson (1999) sukūrė naują modelį, patobu-
linant Christensen ir Anderson CA model, kuris vadinosi Christensen, Anderson 
and Marasteanu CAM Model (1.25 pav.). Šis modelis buvo pritaikytas platesnėms 
bitumo apkrovos dažnio reikšmėms, skirtas modifikuotiems ir kelių bitumams 
(Marasteanu and Anderson, 1999; Li et al. 2006). 

Mechaninio-empirinio dangų projektavimo vadove (Mechanistic-Empirical 
Pavement Design Guide (ME PDG) buvo pristatyta dinaminio modulio Sigmoi-
dinė funkcija (1.26 pav.). Sigmoidinė funkcija naudojama nustatant suminės 
kreivės formą pagal bitumo standumo modulį (Pellinen et al. 2002, Pellinen ir 
Witczak 2002; Bonaquist and Christensen 2005; Medani ir Huurman 2003; Me-
dani et al. 2004; Biswas and Pellinen 2007). Matematiškai Sigmoidinė funkcija 
apibrėžiama pagal formulę 1.6: 

 { }*
log( )log 1G v

eβ+γ ω
α

= +
+

, (1.6)  
čia logω  – redukuotas dažnis; v ‒ žemiausia asimptotė; α – skirtumas tarp žemiau-
sios ir aukščiausios asimptočių; β ir γ – išlinkio formos tarp asimptočių nustatymas. 

 
1.26 pav. Sigmoidinės funkcijos apibrėžimas (Pellinen et al. 2002) 
Fig. 1.26. Definition of Sigmoidal function (Pellinen et al. 2002) 

Sigmoidinė funkcija yra plačiai naudojama mokslininkų nustatant asfalto 
mišinio kompleksinio modulio tolydžią kreivę (Pellinen et al. 2002; Pellinen and 
Witczak 2002; Bonaquist and Christensen, 2005; Medani and Huurman 2003; 
Medani et al. 2004; Biswas and Pellinen 2007). Yusoff (2012) nustatė, kad Si-
gmoidinis modelis ir apibendrintas Sigmoidinis modelis, kurie paprastai naudo-
jami asfalto mišiniams, gali būti pritaikomi ir bituminiams rišikliams. 
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Mechaniniai modeliai Bitumo reologinės savybės gali būti apibūdinamos ne tik matematiniais mode-
liais, bet ir mechaniniais, pritaikant pagrindinius reologinius elementus apibūdi-
nančius bitumo tamprią ir klampią būsenas (1.27–1.28 pav.). 

Mechaninis modelis, kuriuo patogu naudotis, pateikia bendrą reologinių sa-
vybių sampratą. Panaudojant pagrindinius reologinius elementus yra sukurta 
daugybė įvairiausių modelių bitumo klampiai tamprioms savybėms apibūdinti, 
tokių kaip: Maxwell Model, Huet Model, Huet–Sayegh model, DBN (Di Bene-
detto ir Neifar) model, 2S2P1D model ir kt. 

  
1.27 pav. Idealus tamprumo 
elementas (Hooke's Model) 

Fig. 1.27. Ideal elastic element 
(Hooke's Model) 

1.28 pav. Idealus klampumo 
elementas (Newton's Model) 

Fig. 1.28. Ideal viscous element 
(Newton's Model) 

Pats paprasčiausias mechaninis modelis yra Maxwell Model, kurį sudaro tik 
idealus tamprumo elementas ir idealus klampumo elementas. Maxwell modelis 
pateiktas 1.29 paveiksle. 

 
1.29 pav. Maxwell modelis 
Fig. 1.29. Maxwell Model 
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Christian Huet sukūrė modelį, apibūdinantį tiek bitumo, tiek asfalto mišinio 
reologiją ir pavadino  Huet Model. Šį modelį sudaro idealus tamprumo elementas 
ir du paraboliniai elementai (k ir h)  (Huet 1963). Sayegh sukūrė modelį remiantis 
apibendrintu Huet Model, papildomai pridedant idealiai tamprumo elementą ir 
pavadino Huet-Sayegh Model (Sayegh 1967). DBN Model (1.30 pav.) buvo su-
kurtas Di Benedetto ir Neifar ir pritaikytas asfalto mišiniams (Olard and Di Bene-
detto, 2005a, 2005b; Blab et al. 2006; Di Benedetto et al. 2007). Šis modelis taip 
pat yra naudojamas bitumo reologinėms savybėms nustatyti. 2S2P1D Model yra 
unikalus reologinis modelis, apibūdinantis bitumo ir asfalto mišinio reologines 
savybes (1.31 pav.). Šis modelis susideda iš dviejų idealių tamprumo elementų, 
dviejų parabolinių elementų ir vieno idealaus klampumo elemento (Olard and Di 
Benedetto, 2003; Olard et al. 2003; Delaporte et al. 2007; Pellinen et al. 2007). 

 
1.30 pav. Di Benedetto and Neifar (DBN) modelis (Di Benedetto et al. 2007) 
Fig. 1.30. Di Benedetto and Neifar (DBN) Model (Di Benedetto et al. 2007) 

 
1.31 pav. 2S2P1D modelis (Olard and Di Benedetto 2003) 
Fig. 1.31. 2S2P1D Model (Olard and Di Benedetto 2003) 

Bitumo klampiai tampri būsena nagrinėta plačiose temperatūros ribose tam, 
kad išanalizuotume bitumo reologines savybes nuo tamprios iki klampiai tamprios 
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būsenos. Apibendrintas Maxwell modelis naudojamas bitumo tiesiniam klampiai 
tamprių savybių modeliavimui ir yra kaip pagrindas tiesinio klampiai tamprių sa-
vybių tyrimui. Atitinkamai šį modelį sudaranti lygtis yra tinkama bitumo reologi-
nėms savybėms nustatyti esant tiesinei ir netiesinei klampiai tampriai būsenai prie 
plataus temperatūros diapazono. Pasiūlyta lygtis yra patikrinta ir išbandyta esant 
skirtingai deformacijai, tam, kad nustatytume gebėjimą visapusiškai prognozuoti 
bitumo klampiai tamprių savybių kitimą. Behzadfar ir Hatzikiriakos (2013) nusta-
tė bitumo reologinių savybių reakciją eksperimentiniais tyrimais ir teoriškai mode-
liuojant. Apibendrinta Maxwell modelio lygtis buvo nustatyta kaip tinkamiausia 
(Behzadfar and Hatzikiriakos 2013). 

Yusoff (2012) atlikdamas bitumo reologinių modelių išsamią analizę nusta-
tė, kad kai kurie modeliai kaip: Sigmoidal Model, Generalised Logistic Sigmoi-
dal Model, DBN Model ir 2S2P1D Model yra universalūs modeliai, apibūdinan-
tys tiek rišiklių, tiek asfalto mišinių reologines savybes. Visi reologiniai 
modeliai paprastai yra tinkami bitumo reologinėms savybėms apibūdinti jei nėra 
esminių struktūros pasikeitimų atsižvelgiant į temperatūros ir laiko poveikį bei 
fazės kampo kitimą. Be to, bandymo metu turi būti vadovaujamasi tiesine klam-
piai tamprios būsenos savybe. 

1.5. Bitumo senėjimo procesai 
Bitumas funkcionuodamas kelio dangos ir asfalto pagrindo sluoksniuose yra 
nuolat veikiamas klimato ir kitų aplinkos veiksnių, todėl laikui bėgant jo savybės 
neišvengiamai keičiasi. Bitumo senėjimas – tai bitumo struktūros, sudėties, 
komponentų bei savybių kitimas (Airey and Hunter 2003). Pagrindiniai veiks-
niai, turintys įtakos asfalto dangos tvarumui yra kietėjimas ir drėgnis, tariant, 
kad asfalto danga įrengta pagal technologinius reikalavimus. Bituminio rišiklio 
senėjimas pasireiškia standumo (klampumo) padidėjimu, o veikiant drėgniui ‒ 
kohezijos sumažėjimu asfalto mišinyje bei prasta adhezija tarp bitumo ir minera-
linių medžiagų.  

Senėjimas (kietėjimas) susijęs su bitumo komponentų masės nuostoliais bei 
oksidacija asfalto maišymo, transportavimo ir klojimo metu (trumpalaikis senė-
jimo procesas) bei laipsniškai didėjančia oksidacija asfalto dangos konstrukcijos 
eksploatacijos metu (ilgalaikis senėjimo procesas). Kiti veiksniai, turintys įtakos 
bitumo senėjimui, yra molekulinis struktūros reorganizavimasis (kitimas) laikui 
bėgant, kuris silpnina tarpmolekulinius ryšius bei fizikinis kietėjimas. Fizikinis 
kietėjimas pasireiškia bituminį rišiklį ilgą laiką veikiant žemoje temperatūroje. 
Temperatūrai stabilizavus prie pastovios žemos reikšmės, bitumas toliau traukia-
si ir kietėja. Fizikinis kietėjimas labiausiai pasireiškia prie žemesnės nei (0 oC) 
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temperatūros (Vallerga 1981; Airey and Hunter 2003; Masson et al. 2005; Juris-
tyarini et al.. 2011; Bražiūnas 2013; Glover et al. 2014). 

Intensyviausias bitumo senėjimo procesas vyksta asfalto gamykloje bitu-
mą sumaišius su įkaitintomis mineralinėmis medžiagomis ir kurį laiką asfalto 
mišinį maišant prie nustatytos temperatūros. Tuo metu temperatūra yra aukš-
čiausia ir bitumo plėvelė yra ploniausia. Lengviausios bitumo frakcijos prade-
da garuoti ir vyksta intensyvi bitumo oksidacija, t. y. bitumas kietėja (senėja). 
Oksidacija yra sudėtingas cheminis ir fizikinis procesas, kuri priklauso nuo 
deguonies, aukštos temperatūros, mineralinių medžiagų paviršiaus bei bitumo 
plėvelės storio. Nagrinėjant bitumo komponentinę sudėtį, nustatyta, kad asfal-
tenų kiekis maišymo ir klojimo metu padidėja gana žymiai, o toliau tiesimo bei 
eksploatacijos metu asfaltenų kiekis didėja nuolatos. Dervų kiekis po asfalto 
maišymo nežymiai sumažėja, tačiau po klojimo ir asfalto dangos sutankinimo 
‒ padidėja. Sočiųjų ir aromatinių angliavandenilių kiekis laikui bėgant mažėja 
(1.32 pav.) (Read and Whiteoak 2003). 

 
1.32 pav. Bitumo komponentinės sudėties kitimas asfalto maišymo, klojimo ir 

eksploatacijos metu (Read and Whiteoak, 2003) 
Fig. 1.32. Changes in bitumen composition during mixing laying and in 

service (Read and Whiteoak, 2003) 
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Ilgalaikis bitumo senėjimas atsiranda dangos konstrukcijos eksploatacijos 
metu, kai bitumas yra veikiamas deguonies, ultravioletinių spindulių, cheminių 
medžiagų, naudojamų kelių priežiūrai žiemą, poveikio. Ilgalaikio senėjimo metu 
bitumui laipsniškai kietėjant, keičiaisi jo savybes, kurios turi įtakos asfalto dan-
gos konstrukcijos funkcionavimui. 

Egzistuojančios bitume jautriausios oksidacijai funkcinės grupės: 
• tioeterinė grupė; 
• aldehidinė grupė; 
• dvigubieji ryšiai; 
• benzilinis alkoholis. 

Bitumo senėjimo prognozavimui yra atliekami laboratoriniai tyrimai, imituo-
jantys trumpalaikio bei ilgalaikio senėjimo procesus. Pasaulyje plačiausiai naudoja-
mi metodai yra atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui, bandymas (RTFOT) ir 
pagreitintas ilgalaikis sendinimas naudojant slėginį sendinimo indą (PAV).  

Bitumui senstant, keičiasi jo komponentinė sudėtis – pradžioje dėl mažos 
molekulinės masės frakcijų pašalinimo (sočiųjų ir aromatinių junginių) bei dervų 
ir asfaltenų procentinės dalies bitume didėjimo. Po to, dalis mažos molekulinės 
masės frakcijų virsta dervomis, o dalis dervų – asfaltenais. Senėjimo proceso 
metu mažos molekulinės masės frakcijų ir dervų procentinė dalis bitume suma-
žėja, o asfaltenų – padidėja. Keičiantis bitumo komponentinei sudėčiai, keičiasi 
jo struktūra, didėja klampumas, atsparumas šilumos (aplinkos aukštos tempera-
tūros) poveikiui. Tačiau sumažėja tamprumas ir galiausiai bitumas tampa trapus 
(Glover et al.  2009; Dehouche et al. 2012). Bitumas kelių dangoje senėja tuo 
intensyviau, kuo didesnis asfalto dangos tuštymėtumas, kuo aukštesnė tempera-
tūra bei mažesnis asfalto dangos storis. 

1.6. Bitumo savybių ir jų kitimo įtaka kelio dangos 
tvarumui 
Bitumas yra laikomas svarbiausiu asfalto mišinio komponentu, turinčiu įtakos as-
falto mišinio kokybei ir eksploatacinėms charakteristikoms. Asfalto sluoksnio 
funkcionavimas priklauso nuo daugelio veiksnių: klimato sąlygų, transporto prie-
monių apkrovų, klojimo technologijos ir kokybės bei mišinį sudarančių medžiagų 
savybių. Asfalto dangų panaudojimas yra siejamas su įvairiomis eksploatacinėmis 
savybėmis, kurios tampa pagrindiniu šių dienų mokslininkų tyrimo objektu. Daž-
niausiai pasitaikančios problemos, susijusios su kelio dangos konstrukcija yra pro-
vėžų, nuovargio, temperatūrinių plyšių susidarymas, nusidėvėjimas, senėjimas ir 
jautrumas vandeniui. Visi asfalto mišiniai išsiskiria rišiklio reologinėmis savybė-
mis ir mineralinių medžiagų charakteristikomis. Kadangi bitumas yra klampiai 
tampri medžiaga, tai jo standumas priklauso nuo temperatūros ir apkrovos laiko. 
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Labai svarbu tinkamai pasirinkti bitumą atsižvelgiant į klimato sąlygas ir apkrovos 
poveikį (Buchanan et al. 2004; Bulatovič et al. 2014; Sarnowski et al. 2014; Glo-
ver et al. 2014). 

Kelių bitumui taikomi eksploataciniai reikalavimai atitinka Lietuvos klima-
to sąlygas.  Šiuo atveju labai svarbu ne tik žemiausios ir aukščiausios temperatū-
ros poveikis, bet ir temperatūros svyravimo ciklai, kai asfalto dangą veikia tei-
giamos ir neigiamos temperatūros kaita. Tai ypač aktualu Lietuvos klimatinėms 
sąlygoms, kai pavasario sezono metu oro temperatūros kaita iš teigiamos į nei-
giamą fiksuojama 60 ir daugiau ciklų. Toks dažnas temperatūrų svyravimas nei-
giamai veikia kelio dangos konstrukciją ir asfalto dangos sluoksnius.  

Didėjant transporto intensyvumui ir transporto priemonių ašių apkrovoms, 
polimerais modifikuotų bitumų paklausa vis didėja. Šiltuoju metų laiku, oro 
temperatūrai pakilus ≥ +25 oC, asfalto danga įkaista iki 40 oC temperatūros ir 
daugiau, tokiu atveju bitumo klampa ženkliai sumažėja. Tuo metu labai padidėja 
sunkiojo transporto apkrovų poveikis provėžoms susidaryti asfalto dangoje 
(Read and Whiteoak 2003). Modifikuoto bitumo panaudojimas įgalina pakeisti 
bitumo reologines savybes, t. y. sumažinti temperatūros jautrumą, sustiprinti 
tamprumą bei padidinti klampumą (Claxton et al. 1996; Bulatovič et al. 2014). 
Polimerais modifikuoti bitumai sumažina dangos konstrukcijos nuovargį ir jos 
naudojimo laiką (King et al. 1986; Sarnowski et al. 2014).  

1.6.1. Bitumo cheminės sudėties ir dangos konstrukcijos  
eksploatacinių savybių sąryšis 
Bitumo cheminės sudėties, o kartu ir komponentinės sudėties (asfaltenų, aroma-
tinių ir sočiųjų angliavandenilių, dervų) kitimas lemia bitumo savybių kaitą. 
Mokslininkai atlieka daugybę tyrimų siekdami ištirti bitumo komponentinę su-
dėtį, fizikines, mechanines savybes bei nustatyti jų įtaką asfalto mišinių kokybi-
niams rodikliams.  

Norint, kad dangos konstrukcija būtų atspari temperatūros pokyčiams, svar-
biausia reikia žinoti kiekvieno bitumo cheminio komponento įtaką bitumo savy-
bėms, pavyzdžiui, asfaltenų kiekis lemia bitumo reologines savybes. Didėjant 
asfaltenų kiekiui bitumas tampa standesnis, tąsesnis ir kartu turintis mažesnę 
penetraciją, aukštesnę minkštėjimo temperatūrą, dėl to gaunamas didesnis klam-
pumas. Dervos lemia adheziją, tąsumą ir plastiškumą, o sotieji ir aromatiniai 
angliavandeniliai – bitumo klampumą, takumą. 

Daug metų yra bandoma sukurti modelius bei nustatyti bitumo cheminių, fi-
zikinių savybių sąryšį su dangos eksploatacinėmis savybėmis. Kadangi bitumas 
yra organinė medžiaga, susidedanti iš tūkstančių molekulių, tai ilgalaikiai tyri-
mai parodė, kad polinės ir nepolinės molekulės turi įtakos bitumo fizikinėms 



1. BITUMO SENĖJIMO ĮTAKOS ASFALTO DANGOS FUNKCIONAVIMUI... 

 

47

savybėms, dėl to ir visai asfalto dangos konstrukcijai. Polinių ir nepolinių mole-
kulių įtaka asfalto dangos konstrukcijai pavaizduota 1.33 paveiksle. 

Tinkamas balansas tarp polinių ir nepolinių bitumo molekulių pagerina as-
falto dangos konstrukcijos darbo sąlygas. Esant per dideliam polinių molekulių 
kiekiui asfalto dangos konstrukcija tampa trapesnė, asfalto dangos paviršiuje 
atsiranda temperatūriniai ir nuovargio plyšiai. Esant per dideliam nepolinių mo-
lekulių kiekiui atsiranda provėžos, nuovargio plyšiai bei padidėja jautrumas 
vandeniui (Jones 1992). 

 
 

1.33 pav. Bitumą sudarančių molekulių įtaka asfalto dangos konstrukcijos 
eksploatacinėms savybėms (Jones 1992) 

Fig. 1.33. Bitumen polar and nonpolar molecules influence to asphalt 
pavement structure performance (Jones 1992) 

Bendras supratimas apie bitumo cheminę sudėtį ir įtaką dangos eksploatacinėms 
savybėms pateiktas 1.34 pav. Šiame modelyje tūkstančiai polinių molekulių 
jungdamosios tarpusavyje suformuoja bendrą molekulių sąveiką, turinčią įtakos 
bitumo fizikinėms savybėms ir dangos konstrukcijos funkcionavimo laikui. Nepolinės 
molekulės taip pat turi įtakos dangos konstrukcijos darbos sąlygoms (Jones 1992). 

 
1.34 pav. Bitumo cheminės sudėties ir dangos konstrukcijos eksploatacinių 

savybių sąryšis (Jones 1992) 
Fig. 1.34. Relationship between bitumen chemical composition and asphalt 

pavement properties (Jones 1992) 
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Natūraliosios naftos perdirbimo metu priklausomai nuo perdirbimo techno-
logijos būdo, bitumo cheminė sudėtis kiekvieną kartą gali skirtis. Po distiliacijos 
proceso naftoje likęs parafininis vaško kiekis nebepasišalina ir daro didelę įtaką 
bitumo taip pat ir asfalto mišinio savybėms bei dangos konstrukcijos eksploata-
vimo sąlygoms. Parafininis vaško poveikis bitumui priklauso nuo parafininio 
vaško tipo, nes skirtingi vaško tipai, skirtingai veikia bitumo savybes. Daug me-
tų mokslininkai tyrinėjo parafininio vaško kiekį bitume, jo įtaką bitumo savy-
bėms ir kokybei (Boucher 1991; Musser et al. 1998; Such et al. 2000; Carbog-
nani et al. 2000; Redelius and Isacsson 2002; Kane et al. 2003).  

Parafininio vaško kiekis bitume gali būti žalingas asfalto dangos konst-
rukcijos tvarumui (Richter 2002; Redelius et al. 2002). Todėl, kai kuriose šaly-
se, pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje, Kinijoje ir kt. bitumo reikalavimuose 
yra nustatytas ribinis vaško kiekis. Priimta, kad esant aukštai temperatūrai, 
bitume esantis vaškas tirpsta, sumažindamas asfalto dangos konstrukcijos at-
sparumą provėžų susidarymui, o esant žemai temperatūrai vaškas kristalizuoja-
si ir lemia plyšių susidarymą asfalto dangos konstrukcijoje. Parafininio vaško 
kiekis taip pat daro įtaką bitumo fizikiniam kietėjimui, t. y. standumui dėl mo-
lekulių struktūros, taip pat turi įtakos prastai bitumo adhezijai su mineralinė-
mis medžiagomis. Daugelis mokslininkų ir tyrėjų vaško kiekio įtaką bitumo 
kokybei ir asfalto mišinio savybėms vertina skirtingai, bitumo klampumas gali 
netikėtai sumažėti, kai lydymosi temperatūra yra apie 60–80 oC. Kitu atveju, 
gali pasireikšti trapumas, fizinis kietėjimas, nepakankamas tąsumas ir prasta 
kohezija bei adhezija. Pagrindinė priežastis yra nevienodas parafininio vaško 
kaip sąvokos apibrėžimas, parafininio vaško rūšies, kiekio netikslūs nustatymo 
metodai (Jones 1993; Peterson et al. 1994; Krom 1968; Masson et al. 2002; 
Edwards et al. 2012). 

1.6.2. Bitumo mechaninių savybių įtaka asfalto dangos 
funkcionavimui  
Daug metų yra tyrinėjama sąryšis tarp bitumo savybių, nustatytų laboratorijoje, 
ir bitumo vaidmens asfalto mišiniuose. Ilgalaikio asfalto funkcionavimo progno-
zavimas tampa vis svarbesnis dėl transporto apkrovų didėjimo, todėl reikalavi-
mai tampa vis griežtesni. Kelio eksploatacinės savybės priklauso nuo daugelio 
veiksnių, įskaitant projektavimą, aplinkos sąlygas ir kai kurių komponentų ko-
kybę. Bitumas yra svarbiausia asfalto mišinio dalis, nes jis yra ilgalaikis kompo-
nentas, suteikiantis asfaltui tamprių savybių.  

Bitumo fizikines savybes nusako klampumas, adhezija, kietumas ar trapu-
mas esant tam tikrai temperatūrai. Šios savybės yra labai svarbios norint page-
rinti dangos konstrukcijos kokybę ir tvarumą. Tvarumas gali būti apibrėžiamas 
kaip galimybė išlaikyti geras reologines, kohezines ir adhezines savybes. Projek-
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tuojant visada yra atsižvelgiama į esamas klimato sąlygas, eismo intensyvumą ir 
kitus veiksnius, darančius įtaką kelio dangos konstrukcijai. 

Bitumo funkcionavimo, veikiant transporto apkrovoms bei klimatui, už-
tikrinimas analizuojamas reologijos mokslo, teikiamos rekomendacijos dėl 
jos sudėties. Taip pat griežtinami reikalavimai fizikinėms bei mechaninėms 
savybėms. Pirma, bitumas turi būti pakankamai takus esant aukštai tempera-
tūrai (apie 160 oC) ir homogeniškai padengti mineralines medžiagas maišymo 
metu. Antra, tam, kad asfalto dangos konstrukcija būtų atspari provėžų susi-
darymui, bitumas turi būti pakankamai standus esant aukštai asfalto dangos 
temperatūrai (apie 60 oC priklausomai nuo vietos klimato). Trečia, bitumas 
turi išlikti tamprus esant žemai asfalto dangos konstrukcijos temperatūrai, 
tam, kad išvengtume plyšių susidarymo (žemesnė nei –20 oC priklausomai 
nuo vietinio klimato). Visos šios savybės yra gana skirtingos ir yra sunku 
išgauti tokį bitumą, kuris tenkintų visas šias sąlygas. Todėl yra naudojami 
skirtingos rūšies bitumai, minkštesni bitumai plačiau naudojami šaltesnio 
klimato šalyse, kietesni bitumai – karštesnio klimato šalyse. Tam, kad pra-
plėstume bitumo temperatūros ribas, yra dedama įvairių priedų (Branthaver 
et al. 1993; Robison 2005). 

Bitumo įtaka ilgalaikiam kelio dangos konstrukcijos funkcionavimui itin 
reikšminga liekamosios (plastinės) deformacijos (provėžos) bei temperatūrinių 
(ir/arba nuovargio) plyšių susidarymo atžvilgiu. Bet kokių įtempimų, sukeltų 
asfalto dangos konstrukcijoje, santykis yra priskiriamas klampumui, kuris di-
dėja veikiamas apkrovos laiko ir temperatūros. Susidarę įtempimai veikiant 
tam tikrai apkrovai parodo momentinę tamprumo reakciją, ir toliau įtempimai 
laipsniškai didėja tol, kol apkrova yra pašalinama. Toks įtempimų kitimas lai-
kui bėgant priklauso nuo medžiagos klampumo. Veikiant apkrovai atsiranda 
momentinė tamprumo reakcija, kuri atsižvelgiant į įtempius ir laiką laipsniškai 
didėja tol, kol apkrova yra pašalinama. Tuo metu, kai apkrova pašalinama, 
tamprumo įtempiai laipsniškai grįžta į pradinę būseną, tačiau atsiranda lieka-
mosios deformacijos. Liekamosios deformacijos dydis priklauso nuo veikiamų 
apkrovų. Kai asfalto dangos konstrukcija yra veikiama didelių transporto 
priemonių apkrovų, tai atitinkamai liekamoji deformacija yra didesnė. Tamp-
rumo reakcija asfalto dangoje veikiant statinei ir dinaminei apkrovoms pateikta 
1.35 paveiksle. 

Asfalto mišinio savybės plačiai yra analizuojamos, siekiant nustatyti provė-
žų susidarymo priežastis. Vienas iš pagrindinių veiksnių, darančių įtaką provė-
žoms susidaryti asfalto dangos konstrukcijoje, yra bitumo kiekio ir jo savybių 
kitimas. Bitumas turi būti pakankamai standus ir tamprus, kad nuėmus apkrovą 
medžiaga grįžtų į pradinę savo būseną. Todėl bitumo kompleksinio šlyties mo-
dulio tamprioji dalis turi būti didesnė. 
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1.35 pav. Tamprumo reakcija asfalto dangoje veikiant statinei ir dinaminei 

apkrovoms (Read and Whiteoak 2003): a) statinė apkrova; b) dinaminė apkrova 
Fig. 1.35. Visco-elastic responses of an asphalt under (a) static load and  

(b) a moving wheel load (Read and Whiteoak 2003) 

Kuo didesnės bitumo kompleksinio šlyties modulio reikšmės G*, tuo bitu-
mas yra kietesnis (standesnis) ir atsparesnis deformacijų susidarymui (provėžų) 
veikiant tam tikrai apkrovai. Fazės kampo sumažėjimas apibūdina bitumo tamp-
rumo savybes, t. y. mažėjant fazės kampui, bitumas tampa tampresnis. Fazės 
kampas yra naudojamas medžiagos būsenai apibūdinti: 

o *90 Gδ = ⇒ = G′ ir G″ = 0 ⇒ klampi medžiaga; 
o *0 Gδ = ⇒ =G′ ir G″ = 0 ⇒ tampri medžiaga; 

o o0 90< δ < ⇒  klampiai tampri medžiaga; 
o o0 45> ⇒  G″ > G′ ⇒  pusiau skysta medžiaga; 
o o0 45< ⇒  G′ > G″ ⇒  pusiau kieta medžiaga. 

 
1.36 pav. Bitumo įtempių diagrama priklausomai nuo bitumo klampumo 

(Buchanan et al. 2004) 
Fig. 1.36. Stress diagrama of asphalt binder (Buchanan et al. 2004) 
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1.36 paveiksle pavaizduota kaip asfalto mišinio šlyties įtempiai priklauso 
nuo bitumo klampumo, t. y. esant mažo klampumo bitumui (,,silpnam“ rišikliui) 
ir klampiam bitumui (,,stipriam rišikliui“) (Buchanan et al. 2004). 

1.7. Pirmojo skyriaus išvados ir disertacijos 
uždavinių formulavimas 

1. Bitumo sandarą lemia naftos kilmė bei gamybos technologiniai procesai. 
Kadangi bitumas yra galutinis naftos perdirbimo produktas, tai jo 
cheminė sudėtis kiekvienu gamybos metu skiriasi, atsižvelgiant į 
gamybos procese gaunamų naftos produktų įvairovę. 

2. Bitumas yra termoplastinė medžiaga, tampriai kieta esant žemai tempe-
ratūrai ir klampiai skysta medžiaga esant aukštai temperatūrai. Siekiant, 
kad dangos konstrukcija būtų atspari temperatūros pokyčiams, reikia nu-
statyti kiekvieno bitumo cheminio komponento įtaką bitumo savybėms 
bei bitumo cheminių savybių sąryšį su asfalto dangos eksploatacinėmis 
savybėmis. 

3. Europos kelių bitumo techninių reikalavimų standarte pateikti bitumo 
bandymai ir reikalavimai nukreipti į bitumo komercinę vertę, o Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ‒ į bitumo funkcionavimo eksploatacijos metu koky-
bę. Viena iš tokių sistemų, apibūdinančių bituminio rišiklio funkcionavi-
mo aspektus eksploatacijos metu yra Jungtinėse Amerikos Valstijose nau-
dojama bitumo klasifikacija pagal eksploatacines charakteristikas (PG), 
kuri taikytina ir Europoje. 

4. Atlikus mokslinės literatūros analizę nustatyta, kad nepakankamai išsa-
miai ištirtas bitumo savybių kitimas senėjimo procese, atsižvelgiant į 
naftos kilmę, gamybos technologiją bei atsparumą provėžoms susidaryti. 

Atlikus literatūros analizę, suformuluoti pagrindiniai darbo uždaviniai: 
įvertinti naftos kilmės ir gamybos technologijos įtaką bitumo savybėms; išana-
lizuoti bitumo sandarą bei nustatyti jos kitimo poveikį asfalto dangos funkcio-
navimui; nustatyti priklausomybę tarp bitumo cheminių ir mechaninių savybių, 
įvertinant asfalto dangos atsparumą provėžoms susidaryti; pateikti rekomenda-
cijas bitumo sandarai bei atlikti bitumo kokybinių parametrų palyginimo eko-
nominio efekto vertinimą. 
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2 
Eksperimentinis tyrimas bitumo 
sandaros ir mechaninių savybių 

kitimui įvertinti 

Skyriuje analizuojamas bitumo sandaros ir mikrostruktūros kitimas trumpalaikio 
sendinimo metu bei įtaka bitumo mechaninėms savybėms. Pateiktas eksperimen-
tinis tyrimo planas, etapai, objektas, naudotos medžiagos ir įranga. Pateikti bi-
tumo fizikinių, cheminių ir mechaninių savybių rezultatai bei jų analizė.  

Skyriaus tematika paskelbti trys autoriaus straipsniai (Vaitkus et al. 2013; 
Paliukaitė et al. 2014a; Paliukaitė et al. 2014b; Zofka et al. 2014a). 

2.1. Eksperimentinio tyrimo planas ir metodika 
2.1.1. Tyrimo planas 
Siekiant nustatyti bei įvertinti skirtingų bitumo gamintojų ir skirtingo naftos tipo 
bitumų savybių kitimą prieš ir po trumpalaikio sendinimo, laboratorijoje atliktas 
eksperimentinis tyrimas. Eksperimentinio tyrimo metu buvo atrinktas ir labora-
torijoje ištirtas vienos rūšies bitumas 50/70 iš 5-ių skirtingų gamintojų, kurie 
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užkoduoti: A, B, C, D, E. Siekiant nustatyti polimerais modifikuoto bitumo spe-
cifiką bei palyginti su nemodifikuotu, į tyrimą įtrauktas PMB 45/80-55 polime-
rais modifikuotas bitumas. 

Eksperimentinio tyrimo tikslas – nustatyti bitumo sandaros kitimo priklau-
somybę nuo naftos kilmės bei naftos perdirbimo būdo, įvertinant bitumo chemi-
nės sudėties įtaką mechaninėms savybėms ir atsparumą provėžoms susidaryti 
veikiant trumpalaikiam sendinimui (2.1 pav.). Eksperimento atlikimui išskirti 
trys tyrimo etapai: 

Pirmojo etapo metu atrinkti bandiniai bei nustatytos fizikinės savybės. Pasi-
rinkti penkių skirtingų gamintojų markės bitumai. Nustatyta kiekvieno gaminto-
jo bitumo penetracija ir minkštėjimo temperatūra markės patikslinimui. Nustaty-
ta dinaminė ir kinematinė klampos; atsparumas kietėjimui, veikiant šilumai ir 
orui; trapumo temperatūra bei adhezija. 

Antrojo etapo metu nustatytos bitumo cheminės ir mechaninės savybės. Nu-
statyta bitumo cheminė sudėtis: elementinė sudėtis, struktūriniai elementai, 
funkcinės grupės ir komponentinė sudėtis bei mechaninės savybės: kompleksinis 
šlyties modulis ir fazės kampas.  

Trečiojo etapo metu atliktas bitumo eksploatacinių savybių vertinimas. Nu-
statyta bitumo cheminės sudėties ir mechaninių savybių priklausomybė. Įvertin-
tas bitumo savybių kitimas veikiant trumpalaikiam sendinimui. Atliktas bitumo 
panaudojimo galimybių, priklausomai nuo senėjimo proceso, ekonominio efekto 
skaičiavimas. 
Tyrimo objektas  A, B, C, D, E gamintojų bitumų 50/70, 70/100 bei PMB 45/80-55 savybių kiti-
mo analizė ir įtaka asfalto dangos funkcionavimui. 
Eksperimentinio tyrimo metu vykdomi tyrimai Fizikinės savybės: 

• penetracija (LST EN 1426:2007. Bitumas ir bituminiai rišikliai. Penetra-
cijos adatos būdu nustatymas); 

• minkštėjimo temperatūra (LST EN 1427). Bitumas ir bituminiai rišikliai. 
Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas); 

• dinaminė klampa (LST EN 12596). Bitumas ir bituminiai rišikliai. Di-
naminės klampos nustatymas vakuuminiu kapiliaru); 

• kinematinė klampa (LST EN 12595). Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ki-
nematinės klampos nustatymas); 

• adhezija (LST 1362.23). Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. 
Bitumo bandymas. Bitumo sukibimo su mineralinėmis medžiagomis nu-
statymas); 
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2.1 pav. Eksperimento tyrimo vykdymo schema (sudaryta autoriaus) 

Fig. 2.1. Experimental research plan (composed by author) 

• trapumo temperatūra (EN 12593). Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tra-
pumo temperatūros pagal Fraass nustatymas); 
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• atsparumas kietėjimui, veikiant šilumai ir orui (LST EN 12607-1). Bi-
tumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir 
orui, nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas). 

Bitumo cheminė sudėtis: 
• elementinė sudėtis (Organic Elemental Analysis FLASH 2000 Elemen-

tal Analyzer Operating Manual); 
• struktūriniai elementai (Essential Practical NMR for Organic Chemistry); 
• komponentinė sudėtis, prieš ir po trumpalaikio sendinimo (Instruction 

Manual for Iatroscan MK 6/6s); 
• funkcinės grupės, prieš ir po trumpalaikio sendinimo (Infraraudonųjų 

spindulių spektroskopija FT-IR). 
Mikrostruktūra: 
• bitumo mikrostruktūros nustatymas elektroniniu skenuojančiu mikros-

kopu (SEM), prieš ir po trumpalaikio sendinimo (A Guide to Scanning 
Microscope Observation. JEOL Serving Advanced Technology). 

Mechaninės savybės: 
• kompleksinis šlyties modulis (LST EN 14770. 2012. Bitumas ir bitumi-

niai rišikliai. Kompleksinio šlyties modulio ir fazės kampo nustatymas. 
Dinaminis šlyties roemetras (DSR)); 

• fazės kampas (LST EN 14770. 2012. Bitumas ir bituminiai rišikliai. 
Kompleksinio šlyties modulio ir fazės kampo nustatymas. Dinaminis 
šlyties roemetras (DSR)). 

2.1.2. Tyrimo metodika 
Bitumų savybėms nustatyti buvo naudojami techninių aprašų reglamentuojami 
standartiniai bandymo metodai pagal galiojančius standartus. Bitumo cheminės 
sudėties, mikrostruktūros bei mechaninių savybių nustatymui naudoti metodiniai 
nurodymai, kurie toliau aprašyti šiame skyriuje. 
Bitumo elementinės sudėties nustatymas Bitumo elementinė (anglis, vandenilis, azotas ir siera) sudėtis nustatyta deginant 
mėginį elementinės analizės aparatu (Thermo Scientist Flash 2000) (2.2 pav.). 
Deguonies kiekis nustatytas atliekant pirolizę. 
Anglies, vandenilio, azoto ir sieros (CHNS) nustatymas 

Kalibracinei kreivei sudaryti naudoti junginiai:  
– BTOT; 
– cistinas; 
– metioninas; 
– sulfanilamodas 
– 2,5-(bis(5-tret-butil–2benz-oksorol-z-il) tiofenas (BBOT). 
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Bitumo mėginys 2,0–2,5 mg yra pasvertas mikrogramo tikslumu kartu su 
alavine kapsule ir įmestas į pirmą reaktorių (2.2 b pav.), kuriame mėginys aki-
mirksniu sudega. Reaktoriaus temperatūra yra 950 oC, tačiau mėginys sudega 
1800 oC temperatūroje dėl degant alavui išsiskiriančios šilumos. Degimo pro-
duktai (dujos) praėję reaktorių patenka į chromatografinę kolonėlę ir dujos yra 
analizuotos pagal sulaikymo laikus bei šilumos laidumo detektoriaus TCD 
(Thermal Conductivity Detector) atsako intensyvumą (smailių plotą). 

 
2.2 pav. Bitumo elementinės sudėties nustatymas: a) elementinės analizės 

prietaisas (Organic Elemental Analyser Flash 2000); b) elementinės analizės 
prietaiso reaktoriai 

Fig. 2.2. Determination of bitumen elemental composition: a) Organic 
Elemental Analyser Flash 2000; b) Reactors of Organic Elemental Analyser 

Nustatymo paklaida, esant 2,0–2,5 mg svorio bandiniui, yra < 0,4 %. Nusta-
tymo riba apie 0,01 % absoliučios vertės. 

CHNS elementai chromatografinėje kolonėlėje keliauja taip (2.3 pav.): 
• anglis – CO2 pavidalu; 
• vandenilis – H2O pavidalu; 
• azotas – N2 pavidalu; 
• siera – SO2 (įprastai). 

Deguonies (O) nustatymas 
Kalibracinei kreivei sudaryti naudojami junginiai:  
– benzenkarboksirūgštis; 
– acetanilidas. 
Bitumo mėginys (1,0–1,5) mg yra pasvertas mikrogramo tikslumu kartu su 

sidabro kapsule įmestas į antrą reaktorių (2.2 b pav.), kuriame mėginys akimirks-
niu sudega. Reaktoriaus temperatūra yra 1050 oC. Pirolizės produktai (dujos) praė-
ję reaktorių patenka į chromatografinę kolonėlę ir dujos yra analizuojamos pagal 
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sulaikymo laukus bei TCD detektoriaus atsako intensyvumą (smailių plotą). Piro-
lizės metu išsiskyręs CO analizuojamas tokiu pačiu principu kaip ir CHNS ele-
mentų nustatymo atveju. 

 
2.3 pav. Anglies, vandenilio, azoto ir sieros principinė nustatymo schema 

Fig. 2.3. Determination of carbon, hydrogen, nitrogen and sulphur 

 
2.4 pav. Deguonies principinė nustatymo schema 

Fig. 2.4. Determination of oxygen 

Nustatymo riba apie 0,01 % absoliučios vertės. Atlikus bitumo elementinės 
sudėties analizę nustatytas azoto (N), anglies (C), vandenilio (H) ir sieros (S) 
kiekis tiriamojoje medžiagoje. Deguonis yra nustatomas kitos elementinės anali-
zės procedūros (2.4 pav.). 
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1H BMR spektroskopija 
1H BMR spektrai užrašyti spektrometru Bruker 400 (400 MHz) CDCl3 tirpale. BMR spektroskopija – vienas iš plačiausiai naudojamų ir informatyviausių me-
todų organinių junginių struktūrai tirti. BMR spektrai teikia informaciją apie 
atomų kiekį ir jų išsidėstymą molekulėje (1H BMR – apie vandenilio atomus). 
Visų atomų branduoliai turi elektros krūvį. Tačiau tik nelyginį nukleonų skaičių 
turintis atomo branduolys – besisukantis indukuoja magnetinį momentą. Bran-
duolį, turintį magnetinį momentą, įdėjus į išorinį magnetinį lauką, magnetinio 
momento sukinio orientacija gali įgyti tam tikras kvantuotas reikšmes. Toks 
branduolys gali sugerti energiją ir pereiti į didesnės energijos būseną. Tą aprašo 
pagrindinė BMR lygtis (2.1): 

 0
2
Hv γ ⋅=
⋅ π

, (2.1)  
čia v – elektromagnetinės bangos dažnis, atitinkantis energijos lygmenų skirtu-
mą, t. y. rezonanso sąlygą; γ – branduolio giromagnetinis santykis (būdingas 
kiekvienai branduolių rūšiai); H0 – išorinio magnetinio lauko stiprumas 

 
2.5 pav. Branduolių magnetinio rezonanso bandymas: a) 1H BMR prietaisas 

Ascend TM 400; b) ampulės patalpinimas į BMR prietaisą 
Fig. 2.5. Nuclear magnetic resonance spectroscopy: a) 1H BMR device Ascend TM 

400; b) Ampoule placement to NMR device 

Bandymo metu bitumo mėginys iškaitintas, pasvertas apie 75 mg ir ištirpin-
tas tokiame kiekyje chloroformo, kad gauto mėginio koncentracija pagal masę 
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būtų 5 %. Paruoštas mėginys įpiltas į ampulę ir užrašytas BMR spektras spekt-
rometru Ascend TM 400 (2.5 pav.). 
Bitumo komponentinės sudėties nustatymas Bitumo komponentinė sudėtis (asfaltenai, dervos, sotieji ir aromatiniai anglia-
vandeniliai) nustatyta chromatografu IATROSCAN MK 6S (2.6 pav.). Bandi-
niui paruošti bitumas iškaitinamas krosnelėje iki 130 oC temperatūros. Atsverta 
apie 0,05 g iškaitinto bitumo ir ištirpinamas 1 % toluene priklausomai nuo gau-
tos bitumo masės. Iš paruošto bandinio paimamas 1 ml bitumo mėginys ir pa-
dengiamas ant silikagelinių chromatografinių strypelių. 

 
2.6 pav. Bitumo komponentinės sudėties nustatymas: a) chromatografas 

IATROSCAN MK 6S; b) paruošto bitumo mėginio padengimas ant 
chromatografinio strypelio; c) mėginio deginimas liepsnos jonizacijos detektoriumi 
Fig. 2.6. Determination of bitumen fractional composition: a) chromatography 
IATROSCAN MK 6S; b) Sample is spotted on the Chromarods; c) Sample is 

burnt with Flame Ionization Detector (FID) 
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Eksperimentui atlikti naudotos trys ryškinimo kameros su skirtingomis 
cheminėmis medžiagomis. Ryškinimo kamerose naudoti tirpikliai: 

• pirmoje kameroje ‒ n-heptanas (100 %); 
• antroje kameroje ‒ toluenas (100 %); 
• trečioje kameroje ‒ metileno chlorido / metanolio tirpalas (procen-

tinis santykis 95/5). 
Pirmoje ryškinimo kameroje bitumo bandinį veikiant n-heptanu, išsiskiria 

lengviausi bitumo komponentai – sotieji angliavandeniliai; antroje ryškinimo 
kameroje veikiant toluenu išsiskiria aromatiniai angliavandeniliai; trečioje ryš-
kinimo kameroje veikiant metileno chlorido ir metanolio tirpalu, išsiskiria der-
vos. Asfaltenai dėl didelės molinės masės ir stiprios sąveikos su silikageliu lieka 
strypelio apačioje adsorbavę ant silikagelio paviršiaus. 

 
2.7 pav. Matavimo rezultatai pateikti chromatogramoje 

Fig. 2.7. Results from the chromatography 

Tirpiklių paveikti chromatografiniai strypeliai dedami į chromatografą ir vyk-
domas skenavimas panaudojant liepsnos-jonizacijos detektorių. Detektorius lei-
džia kiekybiškai nustatyti jonų srautą, kuris atsiranda vandenilio liepsnoje degant 
medžiagai per visą strypelio ilgį. Bitumo komponentinės sudėties tyrimo rezultatas 
– išskirti keturi bitumo komponentai (asfaltenai, dervos, sotieji ir aromatiniai ang-
liavandeniliai) bei nustatyta jų procentinė sudėtis (2.7 pav.). 
Bitumo funkcinių grupių nustatymas Infraraudonųjų spindulių (IR) spektroskopija paprastai yra taikoma funkcinėms 
grupėms organinėje molekulėje nustatyti. Atomai molekulėje gali būti sužadinti ir 
vibruoti apie pusiausvyros būseną. Vibracinė energija yra kvantuota, t. y. gali įgyti 
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tik konkrečias reikšmes, apibrėžiamas kvantiniais skaičiais. Šuoliukų tarp skirtin-
gų vibracinių lygmenų energiją atitinka absorbuojančių IR spindulių energija.  

Bandymas atliktas infraraudonųjų spindulių spektroskopu (FT-IR). Bandy-
mo metu naudotas 1 g. bitumo bandinys, kuris uždėtas ant deimanto ir apkrautas 
tam tikra apkrova, kad mėginys visiškai padengtų deimanto plotą. Kiekvienam 
bandiniui atlikta 24 skenavimai ir išvestas bendras vidurkis, kai bangos ilgis – 
nuo 4000 iki 400 cm–1, skiriamoji geba – 4 (2.8 pav.). 

 
2.8 pav. Infraraudonųjų spindulių spektroskopija: a) FT-IR spektrometras;             

b) bandinio uždėjimas ant deimanto 
Fig. 2.8. Fourier transform infrared spectroscopy: a) FT-IR spectroscopy;              

b) sample spotted on the diamond  

 
2.9 pav. Infraraudonųjų spindulių (FT-IR) spektras 

Fig. 2.9. Infrared spectrum (FT-IR) 
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Atlikus bandymą gautas infraraudonųjų spindulių spektras (2.9 pav.), ku-
riame ties atitinkamo ilgio banga yra matomos funkcinės grupės (sulfoksidogru-
pė, karbonilgrupė, aromatiškumas, hidroksilgrupė). 
Bitumo mikrostruktūros nustatymas  Bitumo mikrostruktūrai nustatyti naudotas didelės skiriamosios gebos analizinis 
elektroninis skenuojantis mikroskopas FE-SEM SU-70.  

Bandymo atlikimo metu bitumas yra pakaitintas iki 150 oC temperatūros ir 
plonu sluoksniu padengtas ant įkaitintos silicio plokštelės. Paruoštas bandinys 
atvėsintas kambario temperatūroje. Prieš atliekant bandymą skenuojančiu elekt-
roniniu mikroskopu (SEM) yra atlikta nepertraukiama ekstrakcija Soksleto apa-
ratu (ekstrahuota pentanu). Bandymas atliktas norint visiškai pašalinti iš bitumo 
dervas, sočiuosius ir aromatinius angliavandenilius. Atliekant SEM bandymą 
bitumo sudėtyje liko tik asfaltenai, kurių išsidėstymas nustatytas mikroskopu.  

Prieš atliekant skenavimą, mėginys užklijuotas ant laidžios anglies juoste-
lės, padengtas plonu chromo sluoksniu ir įdėtas į prietaisą. Atliekant bandymą 
elektroniniu mikroskopu vietoj šviesos naudotas elektronų pluoštas. Elektroni-
niame peršvietimo mikroskope atvaizdas sukurtas magnetiniu lauku, fokusuojant 
fluorescenciniame ekrane elektronų pluoštą, kuris praėjo pro mėginį (2.10 pav.). 

 
2.10 pav. Skenuojantis elektroninis mikroskopas (FE-SEM SU-70) 

Fig. 2.10. Scanning electronic microscope (FE-SEM SU-70) 

SEM nustatyti parametrai: 
• greitinančioji įtampa – 2 kV; 
• bandinio atstumas nuo prietaiso – 0,8 mm; 
• didinimas iki 10 000 kartų; 
• didinimas 10 µm. 
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Bitumo mechaninių savybių nustatymas Bitumo mechaninėms savybėms nustatyti naudotas dinaminis šlyties reometras 
(Dynamic Shear Rheometer (DSR)) (2.11 pav.). Bandymas atliktas esant 10 oC, 
20 oC, 30 oC, 40 oC temperatūroms esant šiam apkrovimo dažniui (f, Hz): 0,159; 
0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,59; 2,52; 4,0; 6,3; 10,0. Bandymui naudotas 8 mm skers-
mens bandinys, kai atstumas tarp viršutinės ir apatinės plokštelių 2 mm. Apatinė 
plokštelė yra stabili, o viršutinė plokštelė virpa sinusoidiškai pagal nustatytą 
dažnį ir tokiu būdu sudaryta šlytis. Prietaisas matuoja maksimalius įtempius, 
sukeliančius maksimalias deformacijas bei laiko tarpą tarp jų. 

 
2.11 pav. Bitumo mechaninių savybių nustatymas dinaminiu šlyties reometru:      
a) dinaminio šlyties reometro prietaisas; b) bandinio uždėjimas ant apatinės 

plokštelės; c) bandinio apkrovimas 
Fig. 2.11. Determination of bitumen mechanical properties: a) dynamic shear 
rheometer (DSR); b) spotted sample on the lower plate; c) loaded sample 

DSR programinė įranga nustato sukimo momentą, kuris priklauso nuo ti-
riamos medžiagos (paprastas bitumas, bitumas po trumpalaikio ar ilgalaikio sen-
dinimo) ir nustatomas  kompleksinis šlyties modulis G* ir fazės kampas δ. 
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2.2. Bitumo savybių eksperimentinio tyrimo bandymo 
rezultatai 
2.2.1. Fizikinių savybių nustatymo rezultatai 
Penetracija 
Bitumo penetracija nustatyta kiekvieno iš 5-ių skirtingų gamintojų dviejų rūšių bitumo 
50/70 ir PMB 45/80-55. Bitumo penetracijos vidurkio vertė nustatyta iš 3 kiekvieno 
bitumo bandinių.  Bitumo penetracijos bandymo rezultatai pateikti 2.12 paveiksle. 
 

 
2.12 pav. Skirtingų gamintojų bitumų 50/70 ir PMB 45/80-55 penetracijos 

reikšmių pasiskirstymas (horizontalios punktyrinės linijos rodo 50/70 ir PMB 
45/80-55 markės bitumų reikšmių reikalavimų ribas pagal LST EN 12591) 
Fig. 2.12. Bitumen 50/70 ir PMB 45/80-55 penetration values from different 

producers (horizontal dotted lines show limit values according to LST EN 12591) 

Visi tyrimui atrinkti gamintojų deklaruoti 50/70 markės bitumai atitinka 
LST EN 12591 standarto penetracijos vertės ribų reikalavimus (50–70 mm –1), 
išskyrus C gamintojo bitumą (48,5 mm –1), kuris yra žemiau reikalavimų ribos.  
A, D ir E gamintojų bitumo penetracijos reikšmės yra labai artimos mažiausiai 
penetracijos vertei (50 mm–1).  
Minkštėjimo temperatūra 
Bitumo minkštėjimo temperatūra nustatyta kiekvieno iš 5-ių skirtingų gamintojų 
vienos rūšies bitumo 50/70. Bitumo minkštėjimo temperatūros vertė nustatyta iš 
2 bitumo bandinių. Bitumo minkštėjimo temperatūros bandymo rezultatai pa-
teikti 2.13 paveiksle. 
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2.13 pav. Skirtingų gamintojų bitumo 50/70 ir PMB 45/80-55 minkštėjimo 

temperatūros reikšmių pasiskirstymas (horizontalios punktyrinės linijos rodo 50/70 
ir PMB 45/80-55 markės bitumų reikšmių reikalavimų ribas pagal LST EN 12591) 

Fig. 2.13. Bitumen 50/70 ir PMB 45/80-55 softening point values from different 
producers (horizontal dotted lines show limit values according to LST EN 12591) 

Visi tyrimui atrinkti gamintojų deklaruoti 50/70 markės bitumai atitinka 
LST EN 12591 standarto minkštėjimo temperatūros reikšmių ribų reikalavimus 
(46–54) oC. Didžiausia minkštėjimo temperatūra nustatyta A gamintojo bitumo 
(51,0 oC), mažiausia – C gamintojo bitumo (48,3 oC). 
Dinaminė klampa 
Bitumo dinaminė klampa nustatyta kiekvieno iš 5-ių skirtingų gamintojų vienos 
rūšies bitumo 50/70. Bitumo dinaminės klampos bandymo rezultatai pateikti 
2.14 paveiksle. 

Visi tyrimui atrinkti gamintojų deklaruoti 50/70 markės bitumai atitinka 
LST EN 12591 standarto dinaminės klampos (esant 60 oC) reikšmių ribų reika-
lavimus (≥145 Pa·s). 

Nustačius kiekvieno iš 5-ių skirtingų gamintojų bitumo dinaminės klampos 
reikšmes, gauta, kad didžiausia dinaminė klampa – E gamintojo (392,0 Pa·s), 
mažiausia – B gamintojo (274,0 Pa·s). 
Kinematinė klampa 
Bitumo kinematinė klampa nustatyta kiekvieno iš 5-ių skirtingų gamintojų vie-
nos rūšies bitumo 50/70. Bitumo kinematinės klampos bandymo rezultatai pa-
teikti 2.15 paveiksle. 
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2.14 pav. Skirtingų gamintojų 50/70 bitumo dinaminės klampos palyginimas 
(horizontali mėlyna linija rodo 50/70 markės bitumo reikšmių reikalavimų 

ribas pagal LST EN 12591) 
Fig. 2.14. Bitumen 50/70 dynamic viscosity values from different producers 

(horizontal dotted line shows limit values according to LST EN 12591) 

 
2.15 pav. Skirtingų gamintojų 50/70 bitumo kinematinės klampos palyginimas 

(horizontali mėlyna linija rodo 50/70 markės bitumo reikšmių reikalavimų 
ribas pagal LST EN 12591) 

Fig. 2.15. Bitumen 50/70 kinematic viscosity values from different producers 
(horizontal dotted line shows limit values according to LST EN 12591 

Visi tyrimui atrinkti gamintojų deklaruoti 50/70 markės bitumai atitinka 
LST EN 12591 standarto kinematinės klampos (esant 135 oC) vertės ribų reika-
lavimus (≥ 295 mm2/s). 

Nustačius kiekvieno iš 5-ių skirtingų gamintojų bitumo kinematinės klam-
pos reikšmes, gauta, kad didžiausia kinematinė klampa – E gamintojo 
(563,0 mm2/s), mažiausia ‒ B gamintojo (274,0 mm2/s). 
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Atsparumas kietėjimui, veikiant šilumai ir orui Bitumo atsparumas kietėjimui, veikiant šilumai ir orui, nustatytas iš 5-ių skirtin-
gų gamintojų vienos rūšies bitumo 50/70. Bitumo masės nuostolių bandymo re-
zultatai pateikti 2.16 paveiksle. 

 
2.16 pav. Skirtingų gamintojų bitumo 50/70 masės nuostolių palyginimas  

Fig. 2.16. Bitumen 50/70 mass loss values from different producers (horizontal 
dotted line shows limit values according to LST EN 12591) 

Visi tyrimui atrinkti gamintojų deklaruoti 50/70 markės bitumai atitinka 
LST EN 12591 standarto atsparumo kietėjimui nustatymo metodu gautas masės 
pokyčio vertės ribų reikalavimus, t. y. bitumui 50/70 masės pokytis turi būti 
≤ 0,5 (absoliuti vertė).  

Bitumo masės pokytis yra bitumo masės skirtumas prieš ir po atsparumo 
kietėjimui, veikiant šilumai ir orui, nustatymo bandymo, išreikštas procentais. 
Masės pokytis gali būti išreikštas teigiamu ir neigiamu, tai priklauso nuo bitumo 
masės padidėjimo arba sumažėjimo.  

Masės praradimas susijęs su lakių frakcijų likučių pašalinimu, kuris nebuvo 
pašalintas naftos perdirbimo metu. 163 oC temperatūra nėra pakankama didelės 
dalies organinių molekulių destrukcijai, organinių molekulių destrukcija vyksta 
200–600 oC temperatūroje, todėl masės praradimas dėl destrukcijos yra mažai 
tikėtinas. 

Atlikus atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui, bandymą, pagal gau-
tus  rezultatus nustatyta, kad visų analizuojamų gamintojų bitumo masės poky-
čiai nustatyti neigiami ir nėra dideli, išskyrus A gamintojo bitumą, kurio masės 
pokytis yra teigiamas. A gamintojo bitumo sudėtyje yra nedidelis kiekis lengvo-
sios frakcijos komponentų, todėl bitumas geriau reaguoja su deguonimi, dėl šios 
reakcijos padidėja bitumo masė. 
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Trapumo temperatūra Bitumo trapumo temperatūra nustatyta iš 5-ių skirtingų gamintojų dviejų rūšių 
bitumo 50/70 ir polimerais modifikuoto bitumo PMB 45/80-55. Trapumo tempe-
ratūros bandymo rezultatai pateikti 2.17 paveiksle. 

Neigiamose temperatūrose bitumas praranda plastines savybes ir tampa tra-
pus. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad didžiausią įtaką šios savybės pagerinimui 
turi polimerais modifikuotas bitumas (PMB). Naudojant polimerus, bitumas net 
iki 5–7 oC žemesnėje temperatūroje praranda savo plastines savybes. 

 
 

2.17 pav. Skirtingų gamintojų bitumo 50/70 ir PMB 45/80-55 trapumo 
temperatūros vidutinių reikšmių palyginimas (horizontali mėlyna linija rodo 

50/70 markės bitumo reikšmių reikalavimų ribas pagal LST EN 12591) 
Fig. 2.17. Bitumen 50/70 ir PMB 45/80-55 Fraass breaking point values from 
different producers (horizontal dotted lines show limit values according to 

LST EN 12591) 

Visi tyrimui atrinkti gamintojų deklaruoti 50/70 ir PMB 45/80-55 markės bi-
tumai atitinka LST EN 12591 standarto trapumo temperatūros vertės ribų reikala-
vimus, t. y. bitumo 50/70 trapumo temperatūra pagal Frasą turi būti ≤ –8,0 oC, bi-
tumo PMB 45/80-55 – (≤ –15,0 oC). 

Atlikus skirtingų gamintojų bitumo 50/70 trapumo temperatūros reikšmių 
palyginimą, nustatyta, kad mažiausia bitumo 50/70 trapumo temperatūra yra E 
gamintojo (–17,3 oC), didžiausia ‒ A gamintojo (–14,3 oC). Polimerais modifi-
kuoto bitumo trapumo temperatūra (–23,0 oC). 
Adhezija Bitumo adhezija (sukibimas) nustatyta kiekvieno iš 5-ių skirtingų gamintojų 
vienos rūšies bitumo 50/70. Bitumo sukibimo kokybės vertinimo normos bei 
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bitumo adhezijos bandymo rezultatai pateikti 2.1, 2.2 lentelėse, 2.18–
2.19 paveiksluose. 

Bandymui naudota:  
• bitumas (50/70); 
• dolomito skaldelės frakcija 8/11; 
• adheziją gerinantys priedai: Iterlene IN/400-L (1 %), Iterlene 

IN/400-S1 (1 %), Iterlene PE-31 (1 %). 
Visi šie adheziją gerinantys priedai yra aktyvūs ir pasyvūs. Tai reiškia, kad 

adheziją gerinantis priedas išstumia vandenį iš mineralinės medžiagos, nes turi 
didesnę trauką nei vanduo bei veikia kaip ryšys tarp mineralinės medžiagos ir 
bitumo, kai medžiaga yra visiškai padengta bitumu. 
2.1 lentelė. Bitumo sukibimo kokybės vertinimo normos LST 1362.23 
Table 2.1. Requirements of bitumen adhesion LST 1362:23 

Bitumo plėvelės sukibimo su mineralinių medžiagų  
paviršiumi Sukibimo rodiklis 

Visiškai išlikusi bitumo plėvelė Labai gera > 90 % 
Gerai išlikusi bitumo plėvelė Gera (75–90 %) 
Bitumo plėvelė paveikta vandens. Matomi kai kurių grūdelių 
atidengti paviršiai arba atskiri paviršiaus plotai (apie 50 %) Patenkinama (50–75 %) 
Bitumo plėvelė visiškai arba beveik visiškai nuplauta vandens. 
Matomas beveik visiškas mineralinių grūdelių atidengimas su 
smulkiais bitumo lašeliais arba išplaukęs bitumas 

Bloga < 50 % 

2.2 lentelė. Skirtingų gamintojų bitumo 50/70 sukibimo, be priedų ir panaudojus keturis 
priedus, palyginimas 
Table 2.2. Comparison of bitumen 50/70 adhesion using different additives 

Gamin-
tojas 

Sukibimo rodiklis, % 
Iterlene IN/400-L Iterlene IN/400-S1 Iterlene PE-31 Be priedų 

A 65 65 85 20 
B 70 70 95 30 
C 95 100 100 55 
D 70 70 85 25 
E 70 65 80 30 
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2.18 pav. Geriausia bitumo 50/70 adhezija su sukibimą gerinančiu priedu 

Iterlene PE-31 (gamintojas C) 
Fig. 2.18. The best bitumen 50/70 adhesion from producer C, using PE-31 

additive 

 
2.19 pav. Skirtingų gamintojų bitumo 50/70 adhezijos priklausomybė nuo 

priedo, pasiskirstymas, kai naudojama dolomito skaldelė 8/11 
Fig. 2.19. Distribution of bitumen 50/70 adhesion from five different 

producers 

Bitumo adhezija priklauso nuo mineralinės medžiagos rūšies, paviršiaus są-
lyčio ploto ir bitumo cheminės sudėties. Eksperimento metu buvo pasirinkta Lie-
tuvoje dažnai naudota dolomito skaldelė. Dolomitas yra karbonatų klasės mine-
ralas, kalcio magnio karbonatas. Jis yra kristalinės struktūros (neporėtas) ir 
paviršiaus sukibimo plotas yra mažesnis lyginant su granito skaldele. 

Visos mineralinės medžiagos yra polinės tik skirtingo poliškumo, kadangi 
bitumas yra nepolinė medžiaga, tai cheminė sąveika adhezijai turi mažesnę įta-
ką. Bitumo sukibimą su mineralinėmis medžiagomis labiausiai lemia mechaninė 
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sąveika, t. y. daugiausiai priklauso nuo mineralinių medžiagų sąlyčio ploto. Kuo 
sąlyčio plotas didesnis, tuo geresnė bitumo adhezija. 

Bitumo adhezijai pagerinti yra naudojami: 
• polimerai; 
• įvairūs cheminiai priedai. 

Naudojant polimerus (stirenas-butadienas-stirenas) bitumo adhezija yra 
gerinama fizikinėmis savybėmis, t. y. padidinamas bitumo takumas, todėl bi-
tumas geriau užpildo mineralinių medžiagų poras ir sukibimas ženkliai padidė-
ja. Naudojant adheziją gerinančius priedus, bitumo adhezija yra gerinama 
cheminėmis savybėmis, t. y. sukuriama elektrostatinė sąveika tarp bitumo ir 
mineralinės medžiagos.  

Naudojant bitumo adheziją gerinančius priedus (Iterlene IN/400-L, Iterlene 
IN/400-S1, Iterlene PE-31) bitumui yra suteikiamas krūvis ir į polinį micelės cent-
rą inkapsuliuojama krūvinė dalelė. Tokiu atveju skaldelės paviršiui esant priešingo 
krūvio, tarp asfalteno ir skaldelės atsiranda elektrostatinė sąveika ir pagerėja adhe-
zija. Esant neutralios kilmės (kitaip nei rūgštinės, nei bazinės kilmės) skaldelei, 
rūgšties arba bazės inkapsuliavimas įtakos neturėtų. Nesant priedų bitumo sąveika 
su skaldele turėtų būti fizikinės kilmės. Todėl, galima teigti, kad, naudojant dolo-
mito skaldelę, kurios paviršius yra neigiamo krūvio, rūgštinės dalelės (teigiamo 
krūvio) inkapsuliavimas į micelės centrą asfalteno sąveiką su skaldelės paviršiumi 
didins, o esant neutraliai medžiagai (granitui) – įtakos neturės. Gali būti daroma 
prielaida, kad adheziją gerinančius priedus tikslinga naudoti tik su tomis minerali-
nėmis medžiagomis, kurios yra bazinės arba rūgštinės kilmės.  

Atlikus visų penkių gamintojų bitumo 50/70, sumaišyto su 3-iais priedais, 
adheziją su dolomito skaldele, nustatyta, kad geriausia bitumo sukibimas pasi-
reiškia panaudojus adheziją gerinantį priedą Iterlene PE-31, kuris savo sudėtyje 
turi fosforo rūgšties. Visų penkių gamintojų bitumo adhezijos rezultatai pateikti 
Priede Nr. A. 

Norint palyginti buvo atlikta bitumo sukibimo su dolomito skaldele analizė 
be priedų ir su kiekvienu priedu atskirai, nustatyta, kad didžiausias skirtumas yra 
panaudojus adheziją gerinantį priedą Iterlene PE-31. Skirtingų gamintojų bitumo 
sukibimo su dolomito skaldele palyginimas be priedų ir su priedais pateiktas 
2.19 paveiksle. 

2.2.2. Sandaros nustatymo rezultatai 
Elementinė sudėtis Bitumo elementinė sudėtis nustatyta iš 5-ių skirtingų gamintojų dviejų rūšių bi-
tumo 50/70 ir PMB 45/80-55 prieš trumpalaikį sendinimą. Bitumo elementinės 
sudėties nustatymo rezultatai pateikti 2.3 lentelėje. 
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Atlikus bitumo elementinę sudėtį, gauti rezultatai parodė, kad C gamintojo 
bitume, kuris yra išgautas iš sunkios naftos, savo sudėtyje turi didžiausią sieros 
kiekį. Sieros kiekiu nuo kitų gamintojų bitumo skiriasi iki 1 %. Mažiausias sie-
ros kiekis nustatytas A gamintojo bitume. Tačiau nustačius sieros kiekį yra ne-
aišku, ar siera yra organinių ar neorganinių junginių pavidalu. Tuo tikslu papil-
domai atlikta pirolizė. Siera esanti organiniuose junginiuose turi didesnį 
asfaltenų kiekį. Todėl esant sunkesnei naftai, turinčiai daugiau asfaltenų, sieros 
kiekis nustatytas didžiausias. 
2.3 lentelė. Bitumo elementinės sudėtis ir nesotumo laipsnis 
Table 2.3. Elemental composition of bitumen  

Bitumo 
gamintojas Markė Bitumo elementinė sudėtis C/H N C H S Oapskaič. Onustat. 

A 50/70 0,76 84,53 10,41 3,12 1,18 0,62 0,68 
B 50/70 0,78 84,53 10,34 3,36 0,99 0,99 0,68 
C 50/70 0,79 84,20 10,09 4,01 0,90 0,80 0,70 
D 50/70 0,79 84,49 10,13 3,44 1,15 0,92 0,70 
E 50/70 0,72 84,32 10,36 3,75 0,84 0,93 0,68 

E (PMB) PMB 
45/80-55 0,68 84,58 10,45 3,26 1,03 0,93 0,67 

 
Apskaičiavus nesotumo laipsnį C/H, nustatyta, kad didžiausias C/H yra C 

(0,70) ir D (0,70) gamintojų bitumo. Nesotumo laipsnis parodo anglies ir vande-
nilio atomų santykį. Kuo nesotumo laipsnis arčiau 1, tuo bitumo sudėtyje yra 
daugiau aromatinių angliavandenilių, kurie po to virsta didesnės molekulinės 
masės komponentais (dervomis, asfaltenais). Kuo didesnis sieros kiekis ir neso-
tumo laipsnis (C/H), tuo didesnis asfaltenų kiekis. Taigi, kai nesotumo laipsnis 
yra iki 0,5, tai vyrauja alifatika, t. y bitumo sudėtyje randama daugiau dervų ir 
mažiau asfaltenų, nesotumo laispniui esant > 1 vyrauja kondensuota aromatika ir 
randamas didesnis kiekis asfaltenų.  

Bitumo elementinės sudėties tyrimas parodė, kad daugiausia sieros yra C ga-
mintojo bitume. Atlikus pirolizę ir nustačius tikrą deguonies kiekį, nustatyti jungi-
nių, į kuriuos įeina siera priklausymas organiniams arba neorganiniams junginiams. 
Nuo to priklauso metalų kiekis esantis bitume ir atsparumas oksidacijai. Sierai esant 
organiniuose junginiuose, įprastai labai lengvai gali oksiduotis, išskyrus, kai siera 
yra tiofeno pavidalu. Iš 2.3 lentelės gauname, kad B ir E gamintojų bitumų deguo-
nies kiekis apskaičiuotas ir gautas yra lygus arba Onust > Oapsk. 
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Kadangi naftos perdirbimo metu C gamintojo bitumas išgautas atmosferinės-
vakuuminės distiliacijos būdu, o visų kitų gamintojų bitumai – oksidacijos būdu, 
gauta, kad po oksidacijos proceso bitumas tampa atsparesnis trumpalaikiam sendi-
nimui. Todėl galima prognozuoti, kad C gamintojo bitumas yra jautriausias trumpa-
laikiam senėjimui, tačiau daroma prielaida, kad atspariausias ilgalaikiam senėjimui. 

Nustatyta, kad A gamintojo bitumas atspariausias trumpalaikiam senėjimui, 
nes bitume gausu sunkiųjų metalų ir sieros neorganiniuose junginiuose. Tokia 
siera mažiausiai oksiduojasi, t. y. atspari trumpalaikio senėjimo procesui. B ga-
mintojo bitume sunkiųjų metalų nerasta, todėl visa siera turėtų būti organinių 
junginių pavidalu ir lengvai oksiduotis, todėl bitumas turėtų būti jautrus trumpa-
laikiam sendinimui. Tačiau atlikus FT-IR spektroskopiją, nustatyta, kad B ga-
mintojo bitumas yra vienas iš atspariausių trumpalaikiam senėjimu, todėl yra 
daroma prielaida, kad: 

• bitumas galėjo būti pasendintas prieš atliekant bandymą arba buvo 
saugojamas ilgą laikotarpį. 

• visa siera yra tiofeno pavidale ir nesioksiduoja (tai mažai tikėtina). 
D gamintojo bitume nustatytas nedidelis sieros kiekis, tačiau vieną iš di-

džiausių anglies kiekį, kuris rodo didelį kiekį kondensuotų aromatinių sistemų. 
Šie duomenys suponuoja, kad asfaltenų kiekis yra didesnis. Tam galėjo turėti 
įtakos ne naftos kilmė, o naftos perdirbimo technologijos būdas. Mažas sieros 
kiekis nusako tai, kad trumpalaikis sendinimas turės nedidelę įtaką šio bitumo 
savybių pokyčiui. 
Branduolių magnetinis rezonansas (BMR)  Branduolių magnetinio rezonanso (BMR) spektroskopijos būdu atlikta 5-ių 
skirtingų gamintojų vienos rūšies bitumo 50/70 analizė prieš trumpalaikį sen-
dinimą. Bandymo rezultatai pateikti 2.4 lentelėje. A gamintojo bitumo 50/70, 
kaip pavyzdžio, branduolių magnetinio rezonanso spektras pateiktas 
2.20 paveiksle. Likusių gamintojų bitumo branduolių magnetinio rezonanso 
spektrai pateikti B priede.  

Užrašius BMR protonų spektrą, nustatyta, kad polimerais modifikuotame 
bitume yra nesočiųjų angliavandenilių – tai patvirtina 1H BMR spektre esantis 
atsakas 4,0–6,0 m.d. srityje. Nesočiųjų angliavandenilių būtų galima rasti ir pa-
prastuose bitumuose, jei naftos perdirbimo metu buvo atliekamas krekingas, 
nors didžioji dalis nesočiųjų angliavandenilių būtų pašalinama kartu su lakiomis 
frakcijomis. Be to, gamyklose, kuriose atliekamas riformingas, gautame bitume 
dvigubųjų ryšių nėra, nes riformingo metu performuojamos grandinės, t. y. gau-
namas didesnis angliavandenilių šakotumas bei oktaninis skaičius.  

Polimerais modifikuotame bitume yra ne tik dvigubųjų ryšių, bet polimeras, 
kuriuo modifikuojamas bitumas turi aromatinių fragmentų. Tai įrodo didesnis 
aromatinių angliavandenilių kiekis, lyginant su kitais nemodifikuotais bitumais. 
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Iš BMR spektrinės analizės lengviausia atskirti PMB iš nesotaus ryšio vandeni-
lių atomų. PMB bitume yra naudojamas polimeras Stirenas-Butadienas-Stirenas 
(SBS), kuris duoda stipresnę sąveiką. Vadinasi, 1H BMR spektroskopijos dėka 
galima nesunkiai identifikuoti polimerais modifikuotą bitumą. 
2.4 lentelė. Skirtingų gamintojų bitumų 50/70 ir PMB 45/80-55 struktūrinių elementų 
sudėtis 
Table 2.4. Structural elements of bitumen 50/70 ir PMB 45/80-55 from different producers 

Struktūriniai elementai 
Cheminių 
poslinkių  

 intervalas m.d. 
Bitumo gamintojai* 

A B C D E E 
(PMB) 

Hαar 8,3–6,6 0,99 0,77 1,66 1,11 1,17 1,68 
Hbol 6,0–4,0      0,10 
HαCH2 4,0–2,3 2,01 1,69 4,17 2,12 2,32 3,64 
HαCH3 2,3–1,9 0,90 0,81 1,86 0,88 1,00 2,05 
HCH2 1,9–2,3 12,74 11,63 22,24 11,24 12,99 22,38 
HCH3 1,0–0,5 3,38 3,25 9,26 2,85 3,47 6,24 
Hα/Har  2,91 2,50 6,03 3,00 3,47 5,69 
H(CH2+CH3)/Har  16,03 14,88 31,51 14,10 16,25 28,63 
HαCH2/HαCH3  2,20 1,61 3,72 2,69 2,69 2,98 
HCH2/HCH3  3,72 2,77 3,98 4,37 4,36 6,03 
(HαCH2/2+HαCH3/3)+Hαar  2,30 1,89 4,36 2,46 2,66 4,19 

ar – aromatiniai vandeniliai; b ol  – olefinai (nesotieji angliavandeniliai); c 
 α – HαCH2+HαCH3 

*pateiktos skaitinės reikšmės yra atsako ploto integralo vertės signalo skanavimo eksperimentą 
atliekant 16 kartų (1–6), arba šių verčių santykis (7–11).  

HCH2/HCH3 mažas santykio dydis parodo, kad nafta gali būti nafteninės kil-
mės, turinti daug ciklinių angliavandenilių arba didelį šakotumą. Kadangi C ga-
mintojo naudojama nafta yra nafteninė (ciklinė), tai apie šakotumą negalima 
nieko spręsti. Tačiau kitos palyginamosios naftos yra nafteninės-parafininės (ne-
ciklinės), todėl šakotumas yra analizuojamas. Mažiausias šakotumas nustatytas 
D gamintojo naudojamoje naftoje. 

Molekulių struktūros šakotumas analizuojant tik alifatinius fragmentus daro 
įtaką Van der Waals‘o sąveikos stiprumui tarp alifatinių fragmentų. Taigi kuo 
šakotumas didesnis, tuo stipresnė Van der Waals‘o sąveika, bet tuo pačiu sil-
pnesnė aromatinių angliavandenilių žiedų tarpusavio sąveika, o pastaroji sąveika 
yra svarbesnė. Bitumo modifikavimui geriausia rinktis mažesnį šakotumą turintį 



2. EKSPERIMENTINIS TYRIMAS BITUMO SANDAROS... 

 

76 

bitumą, pvz. D ir E. Didžiausias molekulės struktūros šakotumas nustatytas A ir 
B gamintojų bitumuose (nafta neciklinė). 

 
2.20 pav. A gamintojo bitumo 50/70 branduolių magnetinio rezonanso spektras 
Fig. 2.20. Nuclear magnetic resonance spectrum of bitumen 50/70 (producer A) 

Hα/Har santykis nurodo aromatinių angliavandenilių kiekį ir aromatikos pa-
keitimą. Kuo gaunamas didesnis angliavandenilių skaičius, tuo daugiau pakeista 
aromatika. Iš rezultatų akivaizdu, kad didžiausias aromatinių angliavandenilių 
kiekis ir daugiausia pakeista aromatika yra C gaminojo bitume. 

HαCH2 reikšmė parodo α padėties prie aromatinio fragmento didžiausią ang-
liavandenilių kiekį. α padėties aromatiniai angliavandeniliai jautresni oksidaci-
jai, t. y. jautresni ilgalaikiam senėjimui. 

HαCH2/HαCH3 santykis parodo ilgesnių grandinių, prijungtų prie aromatinių 
angliavandenilių, kiekį. Kuo santykis mažesnis, tuo labiau yra pakeista aromati-
nė struktūra. 

H(CH2+CH3) kuo didesnis kiekis tuo daugiau alifatinių angliavandenilių arba jų fragmentų. Daugiausia aromatikos nustatyta C ir E gamintojų bitumuose, taip 
pat šiuose bitumuose aromatika yra labiausiai pakeista, nes C bitumas nėra pa-
pildomai perdirbtas. Perdirbant bitumą ryšiai persiformuoja, pvz. iš aromatinių 
angliavandenilių pereina į dervas ir t. t. 
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Komponentinė sudėtis Bitumo komponentinė sudėtis nustatyta kiekvieno iš 5-ių skirtingų gamintojų 
dviejų rūšių bitumo 50/70 ir polimerais modifikuoto bitumo PMB 45/80-55 prieš 
ir po trumpalaikio sendinimo. Bitumo komponentinės sudėties bandymo rezulta-
tai pateikti 2.21 ir 2.22 paveiksluose.   

 
2.21 pav. Skirtingų gamintojų bitumo 50/70 ir PMB 45/80-55 komponentinės 

sudėties reikšmių pasiskirstymas prieš trumpalaikį sendinimą 
Fig. 2.21. Distribution of bitumen 50/70 ir PMB 45/80-55 from different 

producers fractional composition before short-term aging 

 
2.22 pav. Skirtingų gamintojų bitumo 50/70 ir PMB 45/80-55 koloidinio 

nestabilumo rodiklio (Gaestel indekso) kitimas 
Fig. 2.22. Variation of bitumen 50/70 ir PMB 45/80-55 from different 

producers‘ Gaestel index 
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Atlikus skirtingų gamintojų bitumo komponentinės sudėties analizę, nusta-
tyta bitumų 50/70 ir PMB 45/80-55 atskirų komponentų procentinė sudėtis prieš 
ir po trumpalaikio sendinimo bei kiekvieno bitumo koloidinis stabilumas. 

Analizuojant bitumo komponentinę sudėtį prieš trumpalaikį sendinimą, gau-
ta, kad C gamintojo bitumas, turintis didžiausią aromatinių angliavandenilių kie-
kį, pasižymi mažiausia penetracija, mažiausia minkštėjimo temperatūra bei ge-
riausia adhezija su dolomito skaldele. 

E gamintojo bitumas savo sudėtyje turi didžiausią asfaltenų kiekį, mažiausią 
aromatinių bei sočiųjų angliavandenilių kiekį, todėl pasižymi didžiausia dinami-
ne klampa ir minkštėjimo temperatūra bei žemiausia trapumo temperatūra. 

A gamintojo bitumas savo sudėtyje turi didžiausią sočiųjų angliavandenilių 
kiekį, kuriuose slypi tam tikras parafinų kiekis turintis neigiamą įtaką bitumo 
savybėms. Parafinas nesąveikauja su kitais junginiais ir nevirsta į kitus jungi-
nius. Parafinas yra pašalinamas distiliacijos būdu. Tačiau naudojant parafininio 
tipo naftą, po distiliacijos proceso parafino lieka daugiau nei naudojant nafteninę 
naftą. Esant dideliam parafino kiekiui bitume, jis niekaip nepasišalina ir pradeda 
kristalizuotis. Tai turi neigiamą įtaką bitumo savybėms, nes bitumas tampa tra-
pus. Tuo tikslu yra naudojami polimerai, tam kad parafinas sąveikautų su kitais 
komponentais ir išsikristalizuotų. Todėl A gamintojo bitumas pasižymi blogiau-
sia adhezija su dolomito skaldele, turi didžiausią minkštėjimo temperatūrą ir 
aukščiausią trapumo temperatūrą.  

Apskaičiavus Gaestel rodiklį Ic, nurodantį bitumo koloidinį stabilumą, nu-
statyta, kad visų gamintojų bitumai yra koloidiškai stabilūs, išskyrus E gaminto-
jo bitumus 50/70 ir PMB 45/80-55 (2.22 pav.). Šio gamintojo bitumas turi didelį 
asfaltenų ir dervų kiekį ir labai mažą aromatinių angliavandenilių kiekį, todėl 
bitumas tampa koloidiškai nestabilus. 

 
2.23 pav. Skirtingų gamintojų bitumo 50/70 komponentinės sudėties kitimas 

prieš ir po bitumo trumpalaikio sendinimo 
Fig. 2.23. Distribution of bitumen 50/70 from different producers‘ fractional 

composition before and after aging 
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Analizuojant 5-ių gamintojų bitumo 50/70 ir PMB 45/80-55 komponentinę 
sudėtį po atsparumo kietėjimui bandymo (RTFOT), komponentinė sudėtis pasi-
keitė taip (2.23 pav.): 

• didžiausias asfaltenų kiekio padidėjimas nustatytas D gamintojo bi-
tume. Asfaltenų kiekis po trumpalaikio sendinimo padidėjo 2,10 %; 

• didžiausias dervų kiekio padidėjimas nustatytas B gamintojo bitume 
3,24 %; 

• didžiausias aromatinių angliavandenilių kiekio sumažėjimas nusta-
tytas B gamintojo bitume 5,86 %; 

• didžiausias sočiųjų angliavandenilių kiekio padidėjimas nustatytas 
D gamintojo bitume 1,90 %. 

Trumpalaikio sendinimo metu asfaltenų arba dervų molekulės fragmento 
oksidacija vyksta heteroatomams reaguojant su atmosferos deguonimi, kurio 
metu susidaro funkcinės grupės (sulfoksidai ir kt.). Tioeterio oksidacija iki su-
lfoksido trumpalaikio sendinimo metu pateikta 2.24 paveiksle. 

 
2.24 pav. Tioeterio oksidacija iki sulfoksido trumpalaikio sendinimo metu 
Fig. 2.24. Oxidation of thioether to the sulfoxide during a short-term aging 

Ilgalaikio sendinimo metu asfalteno arba dervų molekulės fragmento oksida-
cija atmosferos deguonimi vyksta deguonies molekulei atplėšiant judrų vandenilio 
atomą nuo benzilinės padėties arba šalia dvigubojo ryšio. Susidaręs radikalas to-
liau reaguoja su deguonies molekule susidarant peroksi radikalui. Peroksi radika-
las atplėšia judrų protoną nuo kitos molekulės benzilinės padėties arba dvigubojo 
ryšio. Susidaręs hidroksiperoksidas disocijuoja į aldehidą bei atitinkamą alkoholį. 
Tolimesnės oksidacijos metu benzaldehidinį fragmentą turintis asfaltenas virsta į 
benzenkarboksi rūgšties fragmentą turintį asfalteną. Benzilinio tipo padėties arba 
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šalia dvigubųjų ryšių ilgalaikio sendinimo proceso cheminių virsmų schema pa-
teikta 2.25 paveiksle. 

 
2.25 pav. Benzilinio tipo padėties ir šalia dvigubųjų ryšių ilagalaikio 

sendinimo procesas 
Fig. 2.25. Oxidation of benzylic-type situation during a long-term aging 

Atlikus trumpalaikį bitumo sendinimą teoriškai asfaltenų kiekis laikui bė-
gant ir bitumui senėjant, turi didėti, tačiau C gamintojo bitume afasltenų kiekis 
po trumpalaikio sendinimo gerokai sumažėjo. Todėl gali būti daroma prielaida, 
kad gamintojo C bitume dalis asfaltenams priskiriamų junginių turi vidutinio 
dydžio oligoarilenines sistemas, sujungtas alifatiniais jungtukais tarpusavyje ir 
analizuojant chromatografijos būdu dėl didelės masės patenka į asfaltenų frakci-
ją. Atliekant trumpalaikį sendinimą galbūt jungtukai tarp oligoarileninių frag-
mentų nutraukiami, ir gautos struktūros pagal masę bei kitas savybes tampa der-
vomis. Visų lengvesnių frakcijų kiekis didėja dėl asfaltenų. Asfaltenai 
fragmentuojasi į dervas, o atskilę mažesni fragmentai papildo aromatinių anglia-
vandenilių frakciją. Visa tai priklauso nuo naftos tipo.  
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Funkcinės grupės Bitumo funkcinės grupės nustatytos iš 5-ių skirtingų gamintojų dviejų rūšių bi-
tumų 50/70 ir PMB 45/80-55 prieš ir po trumpalaikio sendinimo. Funkcinių gru-
pių nustatymo rezultatai pateikti 2.26 paveiksle. Funkcinės grupės apskaičiuo-
jamos pagal 2.2 ir 2.3 formules: 

 Karbonilgrupės rodiklis: 1700CO vI AR AR= ∑ �
, (2.2) 

 Sulfoksido rodiklis:  1030SO vI AR AR= ∑ �
. (2.3) 

Atlikus bitumo funkcinių grupių analizę prieš ir po trumpalaikio sendinimo, 
nustatyta sulfoksidų, karbonilgrupių kitimo priklausomybė. Mažiausias sulfoksi-
dų kiekis prieš trumpalaikį sendinimą nustatytas C gamintojo bitume, tačiau 
vykstant oksidacijai, sulfoksidų kiekis žymiai padidėjo. Atspariausi oksidacijai 
bitumai – A ir B gamintojų. Tam turėjo įtakos matomas oksidacijos procesas 
vykęs naftos perdirbimo metu. 

 
2.26 pav. Skirtingų gamintojų bitume esančių karbonilgrupių ir 

sulfoksidogrupių kiekio palyginimas prieš ir po trumpalaikio sendinimo 
Fig. 2.26. Comparison of sulfoxide and carbonyl in bitumen from different 

producers before and after short-term aging 

Bitume pridėjus polimero nepadaugėja organinės sieros kuri gali oksiduotis, 
tačiau padidėja junginių, kurie nedalyvauja oksidacijoje masės dalis, todėl SO 
pokytis po trumpalaikio E gamintojo bitumo sendinimo yra didesnis, nei to pa-
ties gamintojo PMB bitumo. Oksidacija iki karbonilgrupės, kuri dažniausiai 
vyksta α padėtyje prie aromatikos yra ilgalaikis procesas, todėl trumpalaikis 
sendinimas jam įtakos neturi, tą matome visuose kituose bitumuose – CO poky-
tis po sendinimo yra minimalus, galime teigti, kad matavimo paklaidų ribose. 
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Mikrostruktūra Bitumo mikrostruktūra nustatyta iš dviejų gamintojų naudojant skirtingo tipo 
natūraliąją naftą: parafininę-nafteninę ir nafteninę. Tyrimui pasirinktas C ga-
mintojo bitumas, išgautas iš Venesuelos sunkios nafteninės natūraliosios naf-
tos, B ir E (PMB) gamintojų bitumai – iš Rusijos parafininės-nafteninės natū-
raliosios naftos. Taip pat atliktas bitumo mikrostruktūros palyginimas prieš ir 
po trumpalaikio sendinimo. Bitumo mikrostruktūros nustatymo rezultatai pa-
teikti 2.27–2.29 paveiksluose. 

 
2.27 pav. Bitumo mikrostruktūra prieš trumpalaikį sendinimą: a) B gamintojo 

bitumas (rusiška nafta); b) C gamintojo bitumas (Venesuelos nafta);  
c) E gamintojo polimerais modifikuotas bitumas (rusiška nafta) 

Fig. 2.27. Bitumen microstructure before short-term aging: a) Bitumen from 
producer B (Russian crude oil); b) Bitumen from producer C (Venezuelan 

crude oil); c) Modified bitumen from producer E (Russian crude oil) 
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2.28 pav. Bitumo mikrostruktūros palyginimas prieš ir po trumpalaikio 

sendinimo: a) B gamintojo bitumas prieš trumpalaikį sendinimą;  
b) C gamintojo bitumas po trumpalaikio sendinimo 

Fig. 2.28. Comparison of bitumen microstructure before and after short-term aging: 
a) Bitumen from producer B before aging; b) Bitumen from producer C after aging 

 
2.29 pav. Bitumo micelių išsidėstymas Zolio ir Gelio tipo struktūrose bei 

palyginimas su gamtoje egzistuojančia micele (sudaryta autoriaus) 
Fig. 2.29. Distribution of bitumen micelles in Sol and Gel microstructures and 

comparison with micelle in the nature (composed by author) 

Bitumo mikrostruktūra sudaryta iš įvairių polinių ir nepolinių fragmentų, 
kurie sąveikaudami tarpusavyje sudaro tam tikras struktūras, vadinamas Zolio, 
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Gelio ir Zolio-Gelio. Gelio tipo struktūroje asfaltenai sąveikauja tarpusavyje. 
Esant Zolio tipo struktūrai – asfaltenai nesąveikauja tarpusavyje, t. y. nutrūksta 
asfaltenų nepolinių fragmentų sąveika ir lieka tik asfaltenai apgaubti dervomis. 
Veikiant aukštai temperatūrai nepolinė sąveika tarp asfaltenų bei asfaltenų ir 
dervų nutrūksta, nes nepolinė sąveika yra silpna. Dėl šios priežasties Gelio tipo 
struktūra gali suirti ir virsti į Zolio tipo struktūrą. 

Bitumas yra nepolinis. Tačiau asfaltenuose yra polinių ir nepolinių frag-
mentų. Poliniai fragmentai koncentruojasi į vidų, o nepoliniai – į išorę. Kadangi 
visas bitumas yra nepolinis, todėl poliniai fragmentai yra susitelkę centre, o 
nepoliniai – išorėje. Gamtoje yra atvirkščiai. Pati micelė yra polinė, todėl nepo-
liniai fragmentai išsidėsto viduje, t. y. nepoliniai fragmentai ir molekulės in-
kapsuliuojami į micelės vidų, o poliniai būna išorėje. Polinių ir nepolinių frag-
mentų išsidėstymas micelėje priklauso nuo ją supančios aplinkos. Polinė 
asfaltenų dalis sąveikauja su kitais poliniais asfaltenais, o nepolinė asfaltenų da-
lis sąveikauja su dervomis, kurios yra nepolinės (2.29 pav.). 

Analizuojant elektroninio skenuojančio mikroskopo bitumo nuotraukas, priar-
tinus 10 kartų, nustatyta, kad didesnis agregatų dydis ir mažesnis micelių tankis 
ploto vienete yra Venesuelos naftos bitume. Tuo tarpu, Rusiškos naftos bitume 
mažesni molekulių agregatai, bet micelių tankis ploto vienete yra didesnis. Naudo-
jant polimerus, asfaltenai susijungia į platesnį tinklą ir padeda išlaikyti vientisą 
struktūrą. Tose vietose, kuriose asfaltenai geriau sąveikauja su dervomis, dervos 
pasišalina daug lėčiau dėl stipresnės sąveikos su asfaltenais, todėl yra matoma 
tinklinė struktūra (Gelio tipo struktūra) (2.27 b pav.). Veikiant aukštai temperatū-
rai, sąveika tarp asfaltenų ir dervų nutrūksta ir mikrostruktūra tampa Zolio tipo. 

2.2.3. Mechaninių savybių nustatymo rezultatai 
Bitumo mechaninės savybės (kompleksinis šlyties modulis ir fazės kampas) nu-
statytos iš 5-ių skirtingų gamintojų vienos rūšies bitumo 50/70 prieš ir po trum-
palaikio sendinimo. Bitumo mechaninių savybių bandymo rezultatai pateikti 
2.30–2.34 paveiksluose ir 2.5 lentelėje. 

Kompleksinis šlyties modulis nustatytas 10 oC, 20 oC, 30 oC ir 40 oC tempera-
tūrose. Didžiausias bitumo vidutinis standumas 20 oC temperatūroje nustatytas C 
gamintojo bitume (3808 kPa), kadangi bitumo gamybai buvo naudota sunki nafte-
ninė natūralioji nafta. Mažiausias bitumo vidutinis standumas prie atitinkamos 
temperatūros nustatytas E gamintojo bitume (2147 kPa), nes šio gamintojo bitu-
mas išgautas iš vidutinio sunkumo parafininės-nafteninės natūraliosios naftos. Di-
džiausias bitumo standumo pokytis prieš ir po trumpalaikio sendinimo nustatytas 
A ir E gamintojų bitumuose, mažiausias – C gamintojo bitumo. Bitumo standumo 
pokyčiui turėjo įtakos naftos perdirbimo būdas ir naftos kilmė. Bitumas, išgautas 
iš Venesuelos naftos (nafteninės), jau pačioje pradžioje tik išgavus bitumą, pasi-
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žymi didesniu standumu lyginant su kitų gamintojų bitumais. Kitų gamintojų bi-

tumų išgautų iš rusiškos naftos, turinčios tam tikrą parafino kiekį, standumas yra 

mažesnis. 2.30–2.36 paveiksle pateiktas visų penkių gamintojų bitumo kom-

pleksinio šlyties modulio kitimas prieš ir po trumpalaikio sendinimo. 

 

2.30 pav. A gamintojo bitumo 50/70 kompleksinis šlyties modulis prieš ir po 

trumpalaikio sendinimo 

Fig. 2.30. Distribution of bitumen 50/70 (producer A) complex shear modulus 

before and after aging 

 

2.31 pav. B gamintojo bitumo 50/70 kompleksinis šlyties modulis prieš ir po 

trumpalaikio sendinimo 

Fig. 2.31. Distribution of bitumen 50/70 (producer B) complex shear modulus 

before and after aging 
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2.32 pav. C gamintojo bitumo 50/70 kompleksinis šlyties modulis prieš ir po 

trumpalaikio sendinimo 

Fig. 2.32. Distribution of bitumen 50/70 (producer C) complex shear modulus 

before and after aging 

 

2.33 pav. D gamintojo bitumo 50/70 kompleksinis šlyties modulis prieš ir po 

trumpalaikio sendinimo 

Fig. 2.33. Distribution of bitumen 50/70 (producer D) complex shear modulus 

before and after aging 
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2.34 pav. E gamintojo bitumo 50/70 kompleksinis šlyties modulis prieš ir po 

trumpalaikio sendinimo 

Fig. 2.34. Distribution of bitumen 50/70 (producer E) complex shear modulus 

before and after aging 

Bitumo mechaninės savybės analizuotos esant skirtingoms temperatūroms: 

10 
o
C, 20 

o
C, 30 

o
C, 40 

o
C, tam, kad palygintume kiekvieno gamintojo bitumo 

standumą esant tai pačiai temperatūrai. 2.5 lentelėje pateikta bitumo vidutinės 

kompleksinio šlyties modulio reikšmės esant analizuojamoms temperatūroms. 

2.5 lentelė. Bitumo vidutinio kompleksinio šlyties modulio reikšmės esant 10 
o
C, 20 

o
C, 

30 
o
C ir 40 

o
C temperatūroms 

Table 2.5. Bitumen complex shear modulus values at 10 
o
C, 20 

o
C, 30 

o
C ir 40 

o
C 

temperature 

Gamintojas 

Kompleksinis šlyties modulis G* (kPa) prie skirtingų temperatūrų 

10 
o
C 20 

o
C 30 

o
C 40 

o
C 

Prieš 

RTFOT 

Po 

RTFOT 

Prieš 

RTFOT 

Po 

RTFOT 

Prieš 

RTFOT 

Po 

RTFOT 

Prieš 

RTFOT 

Po 

RTFOT 

A 17171 27109 3045 5780 495 1050 97 214 

B 19071 27181 3311 5511 492 909 91 182 

C 23586 22065 3802 3959 559 570 99 99 

D 13966 20347 2695 4706 475 981 99 221 

E 10739 16689 2147 3980 398 861 87 205 
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2.35 pav. A gamintojo bitumo 50/70 kompleksinio šlyties modulio 

priklausomybė nuo temperatūros prieš ir po trumpalaikio sendinimo 

Fig. 2.35. Bitumen 50/70 from producer A complex shear modulus 

dependence on temperature before and after short-term aging 

 

 

2.36 pav. B gamintojo bitumo 50/70 kompleksinio šlyties modulio 

priklausomybė nuo temperatūros prieš ir po trumpalaikio sendinimo 

Fig. 2.36. Bitumen 50/70 from producer B complex shear modulus 

dependence on temperature before and after short-term aging 
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2.37 pav. C gamintojo bitumo 50/70 kompleksinio šlyties modulio 

priklausomybė nuo temperatūros prieš ir po trumpalaikio sendinimo 

Fig. 2.37. Bitumen 50/70 from producer C complex shear modulus 

dependence on temperature before and after short-term aging 

 

2.38 pav. D gamintojo bitumo 50/70 kompleksinio šlyties modulio 

priklausomybė nuo temperatūros prieš ir po trumpalaikio sendinimo 

Fig. 2.38. Bitumen 50/70 from producer D complex shear modulus 

dependence on temperature before and after short-term aging 
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2.39 pav. E gamintojo bitumo 50/70 kompleksinio šlyties modulio 

priklausomybė nuo temperatūros prieš ir po trumpalaikio sendinimo 

Fig. 2.39. Bitumen 50/70 from producer E complex shear modulus dependence 

on temperature before and after short-term aging 

2.35–2.39 paveiksluose pateikta bitumo kompleksinio šlyties modulio kitimo 

priklausomybė nuo temperatūros prieš ir po trumpalaikio sendinimo. Atlikus ana-

lizę apskaičiuoti koreliacijos koeficientai, įvertinantys bitumo standumo priklau-

somybę nuo temperatūros. Gauti rezultatai parodė, kad prieš trumpalaikį bitumo 

sendinimą didžiausias bitumo standumas nustatytas esant 10 
o
C temperatūrai (C 

gamintojo bitumo 23586 kPa), mažiausias – esant 40 
o
C temperatūrai (E gaminto-

jo bitumo 87 kPa). Analizuojant bitumo standumą po trumpalaikio sendinimo, 

gauta, kad didžiausias bitumo standumas prie 10 
o
C temperatūros yra B gamintojo 

bitumo 27180 kPa, mažiausias esant 40 
o
C temperatūrai – C gamintojo bitumo 99 

kPa. Atlikus statistikos analizę, nustatyta, kad koreliacija tarp bitumo standumo ir 

temperatūros yra stipri, t. y. koreliacijos koeficientas kinta nuo 0,9994 iki 0,9998 

prieš trumpalaikį sendinimą ir nuo iki 0,9995 iki 0,9997 po trumpalaikio sendini-

mo. Bitumo standumas atsižvelgiant į temperatūros pokyčius mažiausiai pakito C 

gamintojo bitumo. Siekiant įvertinti bitumo standumo kitimą ir įtaką asfalto dan-

gos funkcionavimui esant aukštesnėms temperatūroms, 3 skyriuje atlikti papildo-

mi skaičiavimai, vertinimas ir analizė. 
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2.3. Antrojo skyriaus išvados 
1. Bitumo fizikinių savybių kitimui didelę įtaką turi bitumo komponentinė 

sudėtis. Ne tik didelis asfaltenų kiekis, bet ir aromatinių angliavandenilių 
kiekis mažina bitumo penetraciją, suteikiant monolitinę bitumo struktūrą.  

2. Bitumo minkštėjimo temperatūra priklauso nuo sąveikos tarp atskirų bi-
tumo komponentų stiprumo, t. y. nuo tarpmolekulinių sąveikų. Todėl bi-
tumo minkštėjimo temperatūrą lemia aromatinių angliavandenilių šilu-
minis judėjimas, kuris sumažina didelį aromatinių angliavandenilių kiekį 
turinčio bitumo minkštėjimo temperatūrą. 

3. Neigiamose temperatūrose bitumas praranda tamprias savybes ir tampa 
trapus. Nustatyta, kad didžiausią įtaką šios savybės pagerinimui turi po-
limeras, naudojamas bitumo modifikavimui. Naudojant polimerus, bi-
tumo trapumo temperatūra sumažėja 5–7 oC nuo modifikuoto to paties 
bitumo trapumo temperatūros.  

4. Bitumo adhezija priklauso nuo mineralinės medžiagos rūšies, paviršiaus 
sąlyčio ploto ir bitumo cheminės sudėties. Kadangi bitumas yra nepolinė 
medžiaga, tai cheminė sąveika adhezijai turi mažesnę įtaką. Bitumo ad-
heziją su mineralinėmis medžiagomis daugiausiai lemia mineralinių 
medžiagų sąlyčio plotas. Kuo sąlyčio plotas didesnis, tuo geresnė bitu-
mo adhezija. Taip pat daroma prielaida, kad adheziją gerinančius prie-
dus tikslinga naudoti tik su tomis mineralinėmis medžiagomis, kurios 
yra bazinės arba rūgštinės. 

5. Naudojant polimerus bitumo adhezija yra gerinama keičiant bitumo fizi-
kinių savybių vertes, t. y. padidinamas bitumo takumas mišinio gamybos 
temperatūroje, todėl bitumas geriau užpildo mineralinių medžiagų poras 
ir sukibimas ženkliai padidėja. Naudojant adheziją gerinančius priedus, 
bitumo adhezija yra gerinama cheminėmis savybėmis, t. y. sukuriama  
elektrostatinė sąveika tarp bitumo ir mineralinės medžiagos. 

6. Elementinės sudėties analizė parodė, kad C gamintojo bitume, kuris yra 
išgautas iš sunkios nafteninės natūraliosios naftos, savo sudėtyje turi di-
džiausią sieros kiekį organiniuose junginiuose ir nedidelį sunkiųjų meta-
lų kiekį. Dėl to, šio gamintojo bitumas yra neatspariausias trumpalai-
kiam senėjimui, tačiau pasižymi didžiausiu standumu jau pačioje asfalto 
dangos eksploatacijos pradžioje. 

7. Branduolių magnetinio rezonanso spektroskopijos būdu (1H BMR) yra 
nesunkiai identifikuojamas polimerais modifikuotas bitumas iš nesotaus 
ryšio vandenilio atomų atsako. Taip pat nustatyta, kad didžiausias aro-
matinių angliavandenilių kiekis ir daugiausia pakeista aromatika yra C 
gamintojo bitume (Hα/Har = 6,03), kadangi naftos perdirbimo metu ne-
buvo naudojama papildomų būdų bitumo išgavimui. 
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8. Atlikus bitumo funkcinių grupių analizę prieš ir po trumpalaikio sendi-
nimo, nustatyta sulfoksidų, karbonilgrupių kitimo dėsningumai. Oksida-
cija iki karbonilgrupės, kuri dažniausiai vyksta α padėtyje prie aromati-
kos, yra ilgalaikis procesas, todėl trumpalaikis sendinimas jam įtakos 
neturi. Mažiausias sulfoksidų kiekis prieš trumpalaikį sendinimą nusta-
tytas C gamintojo bitume (ISO lygus 0,26), tačiau vykstant oksidacijai, sulfoksidų kiekis žymiai padidėjo. Atspariausi oksidacijai bitumai – A ir 
B gamintojų (ISO atitinkamai lygus 0,426 ir 0,479). Tai turėjo įtakos ok-
sidacijos procesas naftos perdirbimo metu. 

9. Nustačius bitumo komponentinę sudėtį prieš trumpalaikį sendinimą, gauta, 
kad C gamintojo bitumas, turintis didžiausią aromatinių angliavandenilių 
kiekį, pasižymi mažiausia penetracija, mažiausia minkštėjimo temperatūra 
bei geriausia adhezija su dolomito skaldele. E gamintojo bitumas savo su-
dėtyje, turintis didžiausią asfaltenų kiekį, mažiausią aromatinių bei sočiųjų 
angliavandenilių kiekį, pasižymi didžiausia dinaminė klampa (392 Pa·s) ir 
minkštėjimo temperatūra bei žemiausia trapumo temperatūra ( ̶ 17,25 oC). 

10. Atlikus bitumo mikrostruktūros analizę elektroniniu skenuojančiu mik-
roskopu, nustatyta, kad didesnis molekulių agregatų dydis ir mažesnis 
micelių tankis ploto vienete yra bitume, pagamintame iš Venesueloje iš-
gautos naftos. Tuo tarpu, bitume, pagamintame iš Rusijoje išgautos naf-
tos – mažesni molekulių agregatai, bet micelių tankis ploto vienete di-
desnis. Naudojant polimerus, asfaltenai susijungia į platesnį tinklą ir 
padeda išlaikyti vientisesnę struktūrą. Tose vietose, kuriose asfaltenai 
geriau sąveikauja su dervomis, dervos pasišalina lėčiau dėl stipresnės 
sąveikos su asfaltenais, todėl yra matoma tinklinė struktūra (Gelio tipo 
struktūra). Veikiant aukštai temperatūrai, sąveika tarp asfaltenų ir dervų 
nutrūksta ir mikrostruktūra tampa Zolio tipo. 

11. Bitumo standumo pokyčiui prieš ir po trumpalaikio sendinimo turėjo 
įtakos naftos perdirbimo būdas ir naftos kilmė. Bitumas, išgautas iš Ve-
nesuelos naftos (nafteninės), jau pačioje pradžioje tik išgavus bitumą, 
pasižymi didesniu standumu lyginant su kitų gamintojų bitumais. Kitų 
gamintojų bitumų, išgautų iš rusiškos naftos, turinčios didesnį parafino 
kiekį, standumas yra mažesnis. 

12. Didžiausias bitumo vidutinis kompleksinis šlyties modulis 20 oC tempe-
ratūroje nustatytas C gamintojo bitume (3808 kPa), kadangi bitumo ga-
mybai buvo naudojama sunki nafteninė natūralioji nafta. Mažiausias bi-
tumo vidutinis standumas esant atitinkamai temperatūrai nustatytas E 
gamintojo bitume (2147 kPa), kuris išgautas iš vidutinio sunkumo para-
fininės-nafteninės natūraliosios naftos. 
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3 
Bitumo savybių poveikio asfalto 

dangos funkcionavimui vertinimas  

Skyriuje nustatytas bitumo atsparumas provėžų susidarymui remiantis Jungtinių 
Amerikos Valstijų bitumo klasifikacija, t. y. bitumo eksploatacinių charakteristi-
kų (angl. Performance Grade) reikalavimais. Atliktas bitumo cheminės sudėties 
ir mechaninių savybių priklausomybės statistinis vertinimas. Atlikti bitumo ko-
kybinių parametrų palyginimo bei panaudojimo galimybių ekonominio efekto 
skaičiavimai atsižvelgiant į kainos ir atsparumo trumpalaikiam sendinimui pri-
klausomybę.  

Skyriaus tematika paskelbti trys autoriaus straipsniai (Vaitkus et al. 2012; 
Paliukaitė et al. 2014a; Paliukaitė et al. 2014b; Žiliūtė et al. 2014; Zofka et al. 
2014b). 

3.1. Bitumo eksploatacinių savybių įvertinimas 
Eksperimentinio tyrimo tikslas – įvertinti bitumo atsparumą trumpalaikiam sen-
dinimui ir provėžų susidarymui, remiantis bitumo eksploatacinių charakteristikų 
(PG) reikalavimais bei cheminių ir mechaninių savybių priklausomybe.  
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Bitumo eksploatacinių savybių vertinimui naudojami eksperimentinio tyri-
mo metu gauti bitumo cheminių bei mechaninių savybių bandymo rezultatai. 
Bitumo eksploatacinių savybių vertinimas apima natūralaus bitumo ir bitumo po 
trumpalaikio sendinimo rezultatų analizę. 

Tyrimo metu siekta įvertinti bitumo atsparumą provėžų susidarymui prieš ir 
po trumpalaikio sendinimo (RTFOT), remiantis bitumo eksploatacinių charakte-
ristikų (PG) reikalavimais. Kadangi bitumo bandymai atlikti prie sąlyginai žemų 
temperatūrų (10 oC, 20 oC, 30 oC, 40 oC), tai siekiant įvertinti bitumo charakte-
ristikas aukštose temperatūrose (52 oC, 58 oC, 64 oC, 70 oC, 76 oC, 82 oC) atlikta 
temperatūrų ekstrapoliacija.  

Panaudojant eksperimentinio tyrimo metu gautus kompleksinio šlyties mo-
dulio rezultatus esant nustatytoms temperatūroms (10 oC, 20 oC, 30 oC, 40 oC) 
bei dažnio (0,159; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,59; 2,52; 4,0; 6,3; 10,0), sudarytos pen-
kių gamintojų bitumo 50/70 suminės kreivės. Suminėms kreivėms sudaryti nau-
dotas Sigmoidal modelis (3.1 formulė). Vieno iš gamintojo bitumo suminės 
kreivės sudarymas pateiktas 3.1–3.2 paveiksluose. 

 ( ) [ ]min max min 10 log( )
1log ( ) log( ) 1 γ + ω β 

   + − ⋅ −   
G G G

e

.  (3.1) 

 
3.1 pav. D gamintojo bitumo kompleksinis šlyties modulis (G*) esant 10 oC, 

20 oC, 30 oC, 40 oC temperatūroms ir redukuotam dažniui 
Fig. 3.1. Distribution of bitumen (producer D) complex shear modulus at 

10 oC, 20 oC, 30 oC, 40 oC temperatures  
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3.2 pav. D gamintojo bitumo suminė kreivė esant 10 oC, 20 oC, 30 oC, 40 oC 

temperatūroms ir redukuotam dažniui 
Fig. 3.2. Master curve of bitumen from producer D at 10 oC, 20 oC, 30 oC, 

40 oC temperatures 

Vertinant bitumo eksploatacines charakteristikas – atsparumą provėžų susi-
darymui, pasirinktas DSR bandymo dažnis 10 rad/s (1,589 Hz), atspindintis 
90 km/h transporto priemonių poveikį, ir apskaičiuojami poslinkio koeficientai 
prie PG reikalavimuose nurodytų temperatūrų: 52 oC, 58 oC, 64 oC, 70 oC, 76 oC 
ir 82 oC. Nustačius redukuotą dažnį f apskaičiuojamas kompleksinis šlyties mo-
dulis G* esant atitinkamoms temperatūroms ir pasirinktam dažniui. Remiantis 
Christensen, Anderson ir Marasteanu (CAM) modeliu apskaičiuotas fazės kam-
pas kiekvienos analizuojamos temperatūros sąlygomis (3.2 formulė). Turint vi-
sus duomenis, apskaičiuojama atsparumo provėžų susidarymui reikšmė                  
( * sinG δ) esant tokioms temperatūroms: 52 oC, 58 oC, 64 oC, 70 oC, 76 oC ir 
82 oC. Reikalavimai atsparumo provėžų susidarymo reikšmėms ( * sinG δ) yra 
pateikti 3.1 lentelėje. 

 

0

90( )
1

w
v

δ ω =
  ω +  ω   

 . (3.2) 
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3.1. lentelė. Bitumo eksploatacinių savybių (PG) atsparumo provėžoms susidaryti 
reikalavimai pagal dinaminio šlyties reometro reikšmes (AASHTO M. 320-10 2013) 
Table 3.1. Requirements for performance grade bitumen (AASHTO M. 320-10 2013) 

Bitumas Reikšmė Ribinė vertė, kPa 
Natūralus ( * sinG δ ) ≥ 1,0  
Po trumpalaikio sendinimo (RTFOT) ( * sinG δ ) ≥ 2,2  

 
Apskaičiavus bitumo atsparumo provėžų susidarymui reikšmes ( * sinG δ) 

prieš ir po trumpalaikio bitumo sendinimo (RTFOT) esant temperatūroms: 
52 oC, 58 oC, 64 oC, 70 oC, 76 oC ir 82 oC, ekstrapoliacijos būdu (3.3–3.7 pav.) 
nustatytos temperatūros, kai:  

• ( * sinG δ) = 1 (prieš RTFOT); 
• ( * sinG δ) = 2,2 (po RTFOT). 

 
3.3 pav. A gamintojo bitumo 50/70 atsparumo provėžoms susidaryti 

temperatūrų nustatymas pagal PG reikalavimus 
Fig. 3.3. Bitumen 50/70 from producer A resistance to rutting according to 

Performance Grade specifications 
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3.4 pav. B gamintojo bitumo 50/70 atsparumo provėžoms susidaryti 

temperatūrų nustatymas pagal PG reikalavimus 
Fig. 3.4. Bitumen 50/70 from producer B resistance to rutting according to 

Performance Grade specifications 

 

 
3.5 pav. C gamintojo bitumo 50/70 atsparumo provėžoms susidaryti 

temperatūrų nustatymas pagal PG reikalavimus 
Fig. 3.5. Bitumen 50/70 from producer C resistance to rutting according to 

Performance Grade specifications  
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3.6 pav. D gamintojo bitumo 50/70 atsparumo provėžoms susidaryti 

temperatūrų nustatymas pagal PG reikalavimus 
Fig. 3.6. Bitumen 50/70 from producer D resistance to rutting according to 

Performance Grade specifications 

 
3.7 pav. E gamintojo bitumo 50/70 atsparumo provėžoms susidaryti 

temperatūrų nustatymas pagal PG reikalavimus 
Fig. 3.7. Bitumen 50/70 from producer E resistance to rutting according to 

Performance Grade specifications 

Atlikus skaičiavimus nurodytos temperatūros reikšmės prilygintos 
3.1 lentelėje nurodytoms reikšmėms ir nustatyta ,,Teisinga” vertė. ,,Teisinga“ 
vertė yra laikoma tokia, kai bitumas tenkina PG atsparumo provėžų susidarymo 
reikalavimus. Atlikus penkių gamintojų bitumo 50/70 atsparumo provėžų susi-
darymui prieš ir po trumpalaikio sendinimo analizę, gauta, kad A, B, D ir E ga-
mintojų bitumas 50/70 prieš trumpalaikį sendinimą esant 52 oC, 58 oC ir 64 oC 
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temperatūroms yra atsparus provėžoms susidaryti, t. y. gautos reikšmės                    
( * sinG δ) tenkina PG reikalavimus (≥1,0 kPa). Tačiau C gamintojo bitumas 
atsparus provėžoms susidaryti yra tik esant 52 oC ir 58 oC temperatūroms.  

Atlikus skirtingų bitumų atsparumo provėžoms susidaryti analizę po trumpalaikio 
sendinimo, nustatyta, kad A, B ir C gamintojų bitumai yra atsparūs provėžų susidary-
mui tik prie 52 oC, 58 oC temperatūrų, t. y. ( * sinG δ) reikšmės tenkina PG reikala-
vimus (≥2,2 kPa). Tuo tarpu atspariausi provėžų susidarymui yra D ir E gamintojų 
bitumai, kurie atsparūs provėžų susidarymui iki 64 oC temperatūros (3.2 lentelė). 
3.2 lentelė. Skirtingų gamintojų bitumo 50/70 atsparumo provėžoms susidaryti 
kompleksinio šlyties modulio reikšmės pagal PG temperatūros reikšmes 
Table 3.2. Bitumen 50/70 resistance to rutting values according to Performance Grade 
bitumen specifications 

Gamin-
tojas Bandymo laikas G*/sinδ (kPa) prie skirtingų temperatūrų 

52 oC 58 oC 64 oC 70 oC 76 oC 82 oC 
A prieš RTFOT 9,65 3,23 1,10 0,39 0,14 0,05 

po RTFOT 9,67 3,24 1,11 0,39 0,14 0,05 
B prieš RTFOT 9,90 3,29 1,12 0,39 0,14 0,05 

po RTFOT 17,82 6,01 2,05 0,72 0,26 0,10 
C prieš RTFOT 8,48 2,65 0,86 0,29 0,10 0,04 

po RTFOT 9,11 2,97 0,99 0,34 0,12 0,05 
D prieš RTFOT 11,73 4,13 1,47 0,54 0,20 0,08 

po RTFOT 33,91 12,54 4,65 1,73 0,65 0,25 
E prieš RTFOT 9,76 3,49 1,27 0,47 0,18 0,07 

po RTFOT 29,95 11,13 4,15 1,56 0,56 0,23 
 
Nustačius skirtingų gamintojų bitumo 50/70 atsparumo provėžoms susidaryti kri-

tinės temperatūros reikšmes prieš ir po trumpalaikio sendinimo ir PG aukščiausią tem-
peratūrą, gauta, kad pagal PG reikalavimus aukščiausia bitumo minkštėjimo tempera-
tūra yra 64 oC visų gamintojų išskyrus C gamintojo bitumo, kurio minkštėjimo 
temperatūra yra 58 oC. Tai reiškia, kad šių gamintojų bitumai yra atspariausi provė-
žoms susidaryti ir aukščiausia kritinė temperatūra, kuriai esant gali susidaryti provėžos 
yra atitinkamai 64 oC ir 58 oC. Atlikus trumpalaikį sendinimą, bitumo minkštėjimo 
temperatūra pagal PG reikalavimus nepakito C, D ir E gamintojų bitumų, o A ir B 
gamintojų bitumų minkštėjimo temperatūra nuo 64 oC nukrito iki 58 oC (3.3 lentelė). 
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3.3 lentelė. Skirtingų gamintojų bitumo 50/70 atsparumo provėžoms susidaryti kritinės 
temperatūros reikšmės ir nustatyta PG aukščiausia temperatūra 
Table 3.3. Bitumen 50/70 resistance to rutting the critical temperatures according to 
Performance Grade bitumen specifications 

Gamin-
tojas 

Bandymo 
laikas 

Kritinė  
temperatūra, 

oC Aukščiausia temperatūra pagal  
eksploatacinių savybių reikalavimus 

(PG) 
G
*/s
inδ
 = 
1 

G
*/s
inδ
 = 
2,2
 

A 
prieš 

RTFOT 64,87  
64 

–10 –16 –22 –28 –34 –40 
po RTFOT  60,91 58 

–16 –22 –28 –34 –40 

B 
prieš 

RTFOT 64,97  
64 

–10 –16 –22 –28 –34 –40 
po RTFOT  63,78 58 

–16 –22 –28 –34 –40 

C 
prieš 

RTFOT 63,52  
58 

–16 –22 –28 –34 –40 
po RTFOT  60,32 58 

–16 –22 –28 –34 –40 

D 
prieš 

RTFOT 67,03  
64 

–10 –16 –22 –28 –34 –40 
po RTFOT  69,04 64 

–10 –16 –22 –28 –34 –40 

E 
prieš 

RTFOT 66,01  
64 

–10 –16 –22 –28 –34 –40 
po RTFOT  68,51 64 

–10 –16 –22 –28 –34 –40 



3. BITUMO SAVYBIŲ POVEIKIO ASFALTO DANGOS... 

 

101

Bitumo jautrumo temperatūrai nustatymas Bitumo jautrumas temperatūrai gali būti nustatytas penetracijos indeksu Ip, kuris apskaičiuojamas pagal 3.3 formulę (LST EN 12591 2009):  
 ( )

( )
25

25

20 500 log 1952
50 log 120

SP
p

SP

T Pen
I

T Pen
⋅ + ⋅ −

=
− ⋅ +

,  (3.3) 
čia Pen25 – bitumo penetracija pagal adatos įsmigimo gylį 0,1 mm 25 oC temperatūro-je; TSP – bitumo minkštėjimo temperatūra, nustatyta žiedo ir rutulio metodu, oC.  Penetracijos indeksas yra bedimensis dydis. Kuo penetracijos indeksas ma-
žesnis, tuo daugiau bitumo klampumas įgyja skirtingas reikšmes keičiantis tem-
peratūrai, t. y. parodo bitumo temperatūros jautrumą. Skirtingų gamintojų bitu-
mo 50/70 ir 70/100 penetracijos indekso vertės pateiktos 3.4 lentelėje. 
3.4 lentelė. Skirtingų gamintojų bitumo 50/70 ir 70/100 penetracijos indekso vertės 
Table 3.4. Penetration index values from different bitumen producers 

Gamintojas Bitumo markė Ip 
A 50/70 –0,92 

70/100 –1,32 
B 50/70 –1,21 

70/100 –1,16 
C 50/70 –1,40 

70/100 –1,83 
D 50/70 –1,33 

70/100 –1,20 
E 50/70 –0,83 

70/100 ‒ 
 
Apskaičiuotosios bitumo 50/70 penetracijos Pen25 ir minkštėjimo temperatūros 

Tsp vertės svyruoja atitinkamai nuo 51,3 mm–1 iki 56,7 mm–1 ir nuo 48,3 iki 51,3 oC; 
bitumo 70/100 penetracijos Pen25 ir minkštėjimo temperatūros Tsp vertės svyravo ati-tinkamai nuo 68,1 mm–1 iki 75,1 mm–1 ir nuo 45,0 iki 47,1 oC. Nustatytos vertės rodo, 
kad bituminis rišiklis dėl senėjimo smarkiai sukietėjęs. Iš šių rezultatų nustatyta, kad 
rišiklio jautrumas temperatūrai taip pat skirtingas, nes penetracijos indeksas Ip svyruoja nuo +0,5 iki +1,7. Keliams tiesti naudojamo naujo bituminio rišiklio penetracijos in-
deksas Ip paprastai būna nuo –1,5 iki +0,7, dažniausia artimas 0, o kuo didesnis yra šios rūšies medžiagos teigiamas Ip, tuo bitumas yra mažiau jautrus temperatūrai. Bitu-mo jautrumas temperatūrai taip pat mažėja, kai jis kietėja (pavyzdžiui, senėjant). Taigi, 
kuo didesnis bitumo teigiamas Ip, tuo didesnis jo sukietėjimo laipsnis. Apskaičiavus bitumo penetracijos indeksą nustatyta, kad jautriausias tempe-
ratūrai yra C gamintojo bitumas, kai penetracijos indeksai bitumų 50/70 ir 
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70/100 yra atitinkamai –1,40 ir –1,83. Likusių gamintojų bitumų jautrumas tem-
peratūrai yra mažesnis, kai penetracijos indeksas svyruoja nuo –0,83 iki –1,33. 

3.2. Bitumo cheminės sudėties ir mechaninių savybių 
priklausomybės nustatymas 
Statistinio tyrimo metu siekta nustatyti priklausomybę tarp bitumo cheminių ir me-
chaninių savybių. Taip pat statistine analize nustatyta skirtingos markės bitumų 
50/70 ir 70/100 komponentinės sudėties kitimo priklausomybė bei įvertinta trumpa-
laikio sendinimo įtaka. Statistinei analizei pasirinkta dviejų rūšių bitumų 50/70 ir 
70/100 komponentinė sudėtis (asfaltenai, dervos, aromatiniai ir sotieji angliavande-
niliai) ir kompleksinis šlyties modulis G*, nuo kurio yra ieškoma priklausomybė.  

Bitumų 50/70 ir 70/100 komponentinės sudėties palyginimui taikomas ne-
parametrinis Mann Whitney testas dviejoms nepriklausomoms imtims. Naudo-
jant Mann Whitney testą siekta nustatyti bitumų 50/70 ir 70/100 komponentinės 
sudėties statistinį reikšmingumą (3.5 lentelė). 

• H0: kintamųjų skirstiniai nesiskiria, t. y. skirtingų markių bitumų 
komponentinė sudėtis pasiskirsčiusi vienodai. 

• H1: kintamųjų skirstiniai skiriasi, t. y. skirtingų markių bitumų 
komponentinė sudėtis pasiskirsčiusi skirtingai. 

• H0 atmetame (imčių skirstiniai statistiškai reikšmingai skiriasi), jei 
p-reikšmė < 0,05.  

Taip pat atlikta porinės koreliacijos skaičiavimas tarp bitumo komponentinės 
sudėties ir kompleksinio šlyties modulio (3.7 lentelė). 
3.5 lentelė. Bitumų 50/70 ir 70/100 komponentinės sudėties kitimo statistinis 
reikšmingumas pagal Mann Whitney testą 
Table 3.5. Statistical analysis of bitumen 50/70 ir 70/100 fractional composition using 
Mann Whitney test  

p reikšmė 
Bitumas Asfaltenai Dervos Aromatiniai      

angliavandeniliai 
Sotieji              

angliavandeniliai G* 
Natūralus 0,831 0,670 1,000 0,286 0,201 
Po sen-
dinimo 0,831 0,670 1,000 0,522 0,831 
Išvada: Atlikus Mann Whitney testą visos p reikšmės gautos > 0,05, vadi-

nasi nulinę hipotezę (H0) priimame, kad dviejų lyginamųjų bitumų markių 
(50/70 ir 70/100) komponentų sudėtis nesiskiria, jų neatmetame.  



3. BITUMO SAVYBIŲ POVEIKIO ASFALTO DANGOS... 

 

103

Norint palyginti reikšmes, taip pat taikytas Parametrinis T-testas, kuris ly-
gina jau ne rangų skirstinius, o lyginamų rodiklių vidurkius. 3.6 lentelėje pateikti 
suskaičiuoti vidurkiai, standartiniai nuokrypiai ir p reikšmės pagal T-testą. 

3.6 lentelė. Bitumų 50/70 ir 70/100 komponentinės sudėties kitimo statistinis 
reikšmingumas pagal T-testą 
Table 3.6. Statistical analysis of bitumen 50/70 ir 70/100 fractional composition using T-test 

Bitumo komponentinė sudėtis Bitumo 
markė Vidurkis Standartinis 

nuokyrpis p reikšmė 

Asfaltenai (prieš send.) 50/70 24,9 4,5 0,7 
70/100 23,5 5,4 0,7 

Asfaltenai (po send.) 50/70 24,3 6,1 1,0 
70/100 24,2 5,3 1,0 

Dervos (prieš send.) 50/70 42,1 5,9 0,8 
70/100 43,3 6,0 0,8 

Dervos (po send.) 50/70 43,7 7,3 0,5 
70/100 46,8 6,2 0,5 

Aromatiniai angl. (prieš send.) 50/70 21,3 8,0 0,8 
70/100 22,5 4,0 0,8 

Aromatiniai angl. (po send.) 50/70 19,5 9,0 1,0 
70/100 19,6 5,0 1,0 

Sotieji angl. (prieš send.) 50/70 7,2 0,8 0,4 
70/100 7,7 0,9 0,5 

Sotieji angl. (po send.) 50/70 7,7 1,1 0,3 
70/100 6,8 1,5 0,4 

G* (prieš send.) 50/70 2937376 607224 0,8 
70/100 3174329 2372231 0,9 

G* (po send.) 50/70 4692061 814238 0,5 
70/100 5801936 3559237 0,6 

Išvada: Atlikus Parametrinį T-testą visos p reikšmės gavosi > 0,05, vadina-
si, nulinę hipotezę, kad lyginamų rodiklių vidurkiai nesiskiria tarp skirtingo tipo 
bitumų, priimame. 
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Suskaičiavus koreliacijos koeficientus, papildomai yra tikrinama hipotezė iš 
duomenų, ar koreliacijos koeficientas yra lygus nuliui. Jei p reikšmė <0,05, tai 
šią hipotezę atmetame, jei ne ‒ priimame (3.8 ir 3.9 pav.). 

 
3.8 pav. Koreliacija tarp visų nagrinėjamų gamintojų bitumo kompleksinio 

šlyties modulio ir dervų 
Fig. 3.8. Correlation between bitumen complex shear modulus and resins 

 
3.9 pav. Koreliacija tarp visų nagrinėjamų gamintojų bitumo kompleksinio 

šlyties modulio ir aromatinių angliavandenilių 
Fig. 3.9. Correlation between bitumen complex shear modulus and aromatic 

hydrocarbons 
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Išvada: Atlikus porinę koreliacijos analizę, gauta, kad tarp bitumo komplek-
sinio šlyties modulio ir komponentinės sudėties koreliacija nenustatyta. Kadangi 
koreliacija tarp tiriamųjų rodiklių nenustatyta, tai regresijos lygtis nevertinama. 
Bitumo komponentinės sudėties kitimo palyginimas prieš ir po trumpalaikio 
sendinimo Bitumo komponentinės sudėties kitimas prieš ir po trumpalaikio sendinimo nu-
statytas naudojant neparametrinį Wilcoxo’o kriterijų, skirtą lyginti dvejoms pri-
klausomoms imtims (3.8 lentelė). 
3.8 lentelė. Bitumo tiriamųjų rodiklių palyginimas panaudojant Wilcoxo’o kriterijų 
Table 3.8. Comparison of bitumen indices using Wilcoxon signed-rank test 

Tiriamieji 
rodikliai 

Vidur-
kis 

Standarti-
nis 

nuokrypis 
Minimali 
reikšmė 

Maksimali 
reikšmė 

P 
reik-
šmė 

T-
testas 

Asfaltenai, % 
(prieš send.) 24,36 4,65 17,76 32,46 

0,575 0,9292 Asfaltenai, %    
(po send.) 24,28 5,47 16,06 33,61 
Dervos, %     
(prieš send.) 42,62 5,65 34,79 50,43 

0,028 0,0680 Dervos, %        
(po send.) 44,95 6,71 33,29 52,89 
Ar_angl., %  
(prieš send.) 21,81 6,42 7,18 28,23 

0,022 0,0160 Ar_angl., %     
(po send.) 19,54 7,28 6,20 30,04 
Sot_angl., % 
(prieš send.) 7,42 0,85 6,19 8,52 

0,285 0,8242 Sot_angl., %    
(po send.) 7,33 1,26 5,21 8,69 
G*, Pa        
(prieš send.) 3032157 1447634 1913870 6731764 

0,007 0,0002 G*, Pa               
(po send.) 

5136011 2218002 3433771 11086886 

 
Atlikus bitumo komponentinės sudėties kitimo palyginimą prieš ir po trum-

palaikio sendinimo bei pritaikant neparametrinį statistinį metodą pagal 
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Wilcoxo’o kriterijų, nustatyta, kad trumpalaikis sendinimas turi įtakos komplek-
siniam šlyties moduliui, dervoms ir aromatiniams angliavandeniliams. Šių rodik-
lių skirstiniai prieš ir po trumpalaikio sendinimo skiriasi (p reikšmė atitinkamai 
lygi 0,007, 0,028 ir 0,022). Asfaltenai ir sotieji angliavandeniliai prieš ir po 
trumpalaikio sendinimo nesiskyrė (p = 0,575 ir 0,285). Tikrinant hipotezę pritai-
kius parametrinį T-testą, ar sendinimas turi įtakos tiriamųjų bitumo komponentų 
vidurkio kitimui, gauti tokie patys rezultatai kaip pagal Wilcoxo’o kriterijų. 

Pritaikius statistinius metodus iš 3.8 lentelės nustatyta, kad dervų procenti-
nės sudėties vidurkis po trumpalaikio sendinimo padidėjo (nuo 42,62 % iki 
44,95 %), aromatinių angliavandenių sumažėjo (nuo 21,81 % iki 19,54 %), o 
kompleksinio šlyties modulio vidurkis po trumpalaikio sendinimo taip pat padi-
dėjo nuo 3032157 Pa iki 5136010 Pa. 

Išvada: Tikrinant hipotezę pritaikius parametrinį T-testą, ar sendinimas da-
ro įtaką tiriamųjų bitumo komponentų vidurkio kitimui, gauti panašūs rezultatai 
kaip pagal Wilcoxo’o kriterijų, t. y. vidurkiai statistiškai reikšmingai pasikeičia 
(kompleksinio šlyties modulio, dervų ir aromatinių angliavandenilių p reikšmės 
atitinkamai 0,0002, 0,06, 0,016). 

Statistinio tyrimo metu taip pat siekta nustatyti bitumo 50/70 komponenti-
nės sudėties (asfaltenų, dervų, aromatinių ir sočiųjų angliavandenilių), elementi-
nės sudėties (C, H, N, S, O), funkcinių grupių (CO, SO) priklausomybę nuo 
kompleksinio šlyties modulio G*. 

Ryšio stiprumui tarp dviejų kintamųjų apskaičiuoti naudojamas ranginis kri-
terijus, kuris ryšio stiprumui įvertinti naudoja ne pačias kintamųjų reikšmes, o jų 
rangus. Spirmeno (Spearman) ranginis koreliacijos koeficientas yra naudojamas 
tiriant ryšį, kuris gali egzistuoti tarp dviejų didėjimo ar mažėjimo tvarka išri-
kiuotų kintamųjų. Skaičiuojant šį koreliacijos koeficientą palyginami dviejų se-
kų rangai. Šiuo tikslu surandami skirtumai tarp rangų, jie keliami kvadratu ir 
sudedami. Tada į skaičiavimą įtraukiama papildomų koeficientų tam, kad koefi-
ciento reikšmės kistų nuo –1, kuris parodo labai stiprų neigiamą ryšį iki +1, t. y. 
iki labai stipraus teigiamo ryšio. Jei koeficientas yra arčiau nulio arba lygus nu-
liui, tai rodo, kad statistinis ryšys silpnesnis arba jo iš viso nėra. Taip pat naudo-
jant Spirmeno ranginį koreliacijos koeficientą nustatyta bitumo cheminių savy-
bių ir mechaninių savybių ryšio stiprumas. 

Spirmeno koreliacijos koeficientas rs apskaičiuojamas pagal 3.4 formulę:  

 1
3

6
1

n

i
i

s

D
r

n n
== −
−

∑
 , (3.4) 

čia rs – Spirmeno koreliacijos koeficientas; n – lyginamų elementų skaičius; D – 
skirtumas tarp rangų. 
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Panaudojant Spirmeno (Spearman) koreliaciją siekiama nustatyti statistinį 
ryšį bei jo stiprumą tarp kiekvienos bitumo cheminės savybės ir kompleksinio 
šlyties modulio įvertinant trumpalaikį bitumo senėjimą.  

 
3.10 pav. Spirmeno ranginis koreliacijos koeficientas prieš trumpalaikį 

sendinimą, nurodantis ryšio stiprumą 
Fig. 3.10. Spearman correlation before short-term aging  

 
3.11 pav. Spirmeno ranginis koreliacijos koeficientas po trumpalaikio 

sendinimo, nurodantis komponentų ryšio stiprumą 
Fig. 3.11. Spearman correlation after short-term aging 
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Apskaičiavus Spirmeno koeficientus, nustatytas nedidelis statistinis reikš-
mingumas tarp kompleksinio šlyties modulio ir bitumo cheminės sudėties. Di-
desnis statistinis ryšys egzistuoja tarp kompleksinio šlyties modulio ir dervų, 
aromatinių angliavandenilių, sulfoksidogrupių ir karboksigrupių (3.10 pav.). Li-
kusiųjų bitumo komponentų, cheminių elementų statistinis ryšys su mechaninė-
mis savybėmis yra silpnesnis arba jo iš viso nėra, nes koreliacijos koeficientai 
yra arti nulio arba lygūs nuliui. 

Atlikus trumpalaikį bitumo sendinimą ir palyginus Spirmeno koreliacijos 
koeficientus su natūraliuoju bitumu, gauta, kad sustiprėja statistinis ryšys tarp 
bitumo kompleksinio šlyties modulio ir komponentinės sudėties (asfaltenų, der-
vų, aromatinių ir sočiųjų angliavandenilių) (3.11 pav.).  

3.3. Bitumo kokybinių parametrų palyginimo 
ekonominio efekto skaičiavimai 
Dažniausiai Lietuvos automobilių kelių tiesimo rinkai bitumas yra tiekiamas iš 
Šiaurės Europos (A, B, E gamintojų). Kitoms Europos valstybėms bitumas tie-
kiamas iš Pietų Amerikos ir Vidurio Europos (C, D gamintojai). Atlikus ekspe-
rimentinį tyrimą buvo atliktas 5-ių gamintojų bitumo kokybinių parametrų paly-
ginimas. Tyrimas apėmė Lietuvos, Venesuelos, Rusijos naftos pradinių 
gamintojų tiekiamų bitumų tyrimus. 

Tyrimų rezultatams apibendrinti yra naudojamas daugiatikslės selektonova-
cijos SAW metodas. Išeities duomenys taikant šį metodą yra sprendimų matrica 
P, kuri negali turėti neskaitinių reikšmių ir kiekvieno efektyvumo rodiklio 
reikšmingumai: { }1 2, , ..., nq q q q= . Sprendžiant šiuo metodu, visų reikšmin-
gumų suma turi būti lygi vienetui (MacCrimmon 1968) (3.5 formulė). 

 
1

1
n

j
j
q
=

=∑  – būtina sąlyga. (3.5) 

Šiuo metodu sprendžiama taip: pirmiausia sprendimų priėmimo matrica 
yra normalizuojama. Sprendimų matricos normalizavimas – tai matricos per-
dirbimas, siekiant suvienodinti (panaikinti) rodiklių dimensijas arba kitaip pa-
keisti jų reikšmes, nepakeičiant santykio tarp atskirų rodiklių.  Sprendimų pri-
ėmimo matricos visi nariai normalizuojami pagal 3.6, 3.7, 3.8 formules 
(MacCrimmon 1968): 

 *
ij

ij
ij

χ
χ =
χ

 – jei matricos nariai yra maksimizuojami, (3.6) 
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 minj
ij

ij

χ
χ =

χ
 – jei matricos nariai yra minimizuojami, (3.7) 

čia: – * maxj ijχ = χ .  
Normalizuotos matricos, to paties varianto kiekvienas narys dauginamas iš 

jo reikšmingumo ir sudedamas su kitais taip pat gautais alternatyvos (eilutės) 
nariais. Gauta suma dalinama iš svorių (reikšmingumų) sumos. Pateikiama ma-
tematinė variantų racionalumo išraiška 3.8 formule (MacCrimmon 1968): 

 1 1max

n n
j ij j

j j
q q

i i
A A

= =

χ  =    
∑ ∑ . (3.8)  

Siekiant palyginti buvo pasirinktos šios bitumo savybės: 
• atsparumo provėžoms kritinė temperatūra, °C; 
• adhezija, %; 
• asfaltenų kiekis, %; 
• atsparumas kietėjimui, %. 

Pagal SAW metodą, kiekvienai iš šių savybių yra priskirtas koeficientas, 
kuris nusako konkrečios savybės reikšmingumą. Kuo didesnis koeficientas, tuo 
reikšmingesnė yra savybė. Penki gamintojai, tiekiantys vienos rūšies bitumą 
50/70, ir jiems priskirti reikšmingumo rodikliai sudaro sprendimų matricą (3.9, 
3.10 lentelės). Turint sprendimų matricą su kiekvieno efektyvumo rodiklio 
reikšmingumais, matrica yra normalizuojama. Atlikus skaičiavimus pagal SAW 
metodą nustatytas bitumo savybių pasiskirstymas pagal racionalumo koeficientą, 
nusakantis bitumo kokybę (3.12 pav.). 

Atlikus bitumo 50/70 savybių analizę pagal racionalumo koeficientą, galima 
išskirti pirmuosius du gamintojų bitumus (C ir E), kurių racionalumo koeficien-
tai yra ≥ 0,90. Kuo aukštesnis racionalumo koeficientas, tuo labiau bitumas ati-
tinka užsibrėžtus reikalavimus. 
3.9. lentelė. Reikšmingumo rodikliai 50/70 bitumui 
Table 3.9. Significance indicators of bitumen 50/70 

Atsparumo provėžoms 
kritinė temperatūra Adhezija Asfaltenų kiekis Kaina 

0,3 0,2 0,2 0,3 
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3.10. lentelė. Bitumo 50/70 sprendimų priėmimo matrica 
Table 3.10. Matric of bitumen 50/70  

Savybės Gamintojas 
A B C D E q 

Atsparumo provėžoms 
kritinė temperatūra, oC 70,39 63,18 75,37 87,20 72,66 0,3 max 
Adhezija, % 20 30 55 25 30 0,2 max 
Kaina, Lt 1737 1716 1779 1805 1725 0,3 min 
Asfaltenų kiekis, % 23,93 20,71 23,45 21,20 32,45 0,2 max 

 

 
3.12 pav. Bitumo 50/70 savybių racionalumo koeficiento pasiskirstymas 

Fig. 3.12. Distribution of bitumen 50/70 reasoned coefficients 

Didžiausia bitumo kaina yra D gamintojo, mažiausia – B ir E gamintojų. Atli-
kus bitumo 50/70 savybių analizę pagal racionalumo koeficientą įvertinant kritinę 
minkštėjimo temperatūrą, adheziją, asfaltenų kiekį ir kainą, nustatyta, kad raciona-
liausia naudoti C ir E gamintojų bitumus, o neracionaliausia – B ir A gamintojo 
bitumus. 

Atlikus penkių skirtingų gamintojų bitumo 50/70 kokybinių rodiklių analizę 
nustatyta, kad geriausiomis savybėmis pasižymi C gamintojo bitumas, kuris išsi-
skiria iš kitų gamintojų bitumų naftos kilme. C gamintojo bitumas yra išgautas iš 
Venesuelos sunkios nafteninės natūraliosios naftos, likusieji gamintojų bitumai 
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yra išgauti iš Rusijos vidutinio sunkumo parafininės-nafteninės kilmės natūralio-
sios naftos. Kiekviena nafta išsiskiria savo chemine sudėtimi, kuri turi didelę 
įtaką bitumo savybėms. 

3.4. Trečiojo skyriaus išvados 
1. Atlikus penkių gamintojų bitumo 50/70 atsparumo provėžoms susidaryti 

analizę, vertinant pagal kompleksinį šlities modulį prieš ir po trumpalai-
kio sendinimo, nustatyta, kad A, B, D ir E gamintojų bitumas prieš 
trumpalaikį sendinimą esant iki 64oC temperatūrai yra atsparus provė-
žoms susidaryti t. y. gautos ( * sinG δ) reikšmės tenkina eksploatacinių 
charakteristikų reikalavimus (≥1,0 kPa). Tačiau C gamintojo bitumas 
atsparus provėžoms susidaryti yra tik iki 58 oC temperatūros.  

2. Atlikus trumpalaikį sendinimą, D ir E gamintojų bitumo atsparumo pro-
vėžoms susidaryti temperatūra pagal eksploatacinių charakteristikų rei-
kalavimus nepakito iki 64 oC temperatūros, o A, B ir C gamintojų bitu-
mo minkštėjimo temperatūra po sendinimo nukrito iki 58 oC. 

3. Apskaičiavus bitumo penetracijos indeksą nustatyta, kad jautriausias 
temperatūrai yra C gamintojo bitumas, kai penetracijos indeksas bitumų 
50/70 ir 70/100 yra atitinkamai –1,40 ir –1,83. Likusių gamintojų bitu-
mų jautrumas temperatūrai yra panašus, kai penetracijos indeksas yra 
nuo –0,83 iki –1,33. 

4. Atlikus Mann Whitney testą ir, norint palyginti, tyrimo rezultatams pri-
taikius parametrinį T-testą, nustatyta, kad p reikšmės didesnės nei 0,05, 
t. y. lyginamų bitumų 50/70 ir 70/100 komponentinės sudėties vidurkiai 
nesiskiria tarp bitumų. Vadinasi, kad bitumo komponentinė sudėtis nesi-
skiria priklausomai nuo bitumo markės. 

5. Atlikus porinę koreliacijos analizę, gauta, kad tarp bitumo kompleksinio 
šlyties modulio ir komponentinės sudėties koreliacija nenustatyta. Sie-
kiant nustatyti bitumo komponentų įtaką kompleksiniam šlyties modu-
liui būtina padidinti tyrimų imtį, nepriklausomai nuo bitumo kilmės ir 
gamybos proceso, iki statistiškai patikimo dydžio. 

6. Atlikus bitumo komponentinės sudėties kitimo palyginimą prieš ir po 
trumpalaikio sendinimo, pritaikant neparametrinį statistinį metodą pagal 
Wilcoxo’o kriterijų nustatyta, kad trumpalaikis sendinimas turi įtakos 
kompleksiniam šlyties moduliui, dervoms ir aromatiniams angliavande-
niliams, šių rodiklių skirstiniai prieš ir po trumpalaikio sendinimo skiria-
si (p reikšmė, kuri sąlygoja išvadas yra atitinkamai 0,007, 0,028 ir 
0,022). Asfaltenų ir sočiųjų angliavandenilių išvestiniai dydžiai p prieš 
ir po trumpalaikio sendinimo nesiskyrė (p lygus 0,575 ir 0,285). Tikri-



3. BITUMO SAVYBIŲ POVEIKIO ASFALTO DANGOS... 

 

113

nant hipotezę taikant parametrinį T-testą, ar sendinimas daro įtaką tiria-
mųjų bitumo komponentų vidurkio kitimui, gauti rezultatai lygiai tokie 
patys kaip pagal Wilcoxo’o kriterijų. 

7. Apskaičiavus Spirmeno ranginio koreliacijos koeficientus, nustatytas la-
bai silpnas statistinis ryšys tarp kompleksinio šlyties modulio ir bitumo 
cheminės sudėties. Atlikus trumpalaikį bitumo sendinimą ir palyginus 
Spirmeno koreliacijos koeficientus su natūraliuoju bitumu, nustatyta, 
kad statistinis ryšys daugiau sustiprėja tarp bitumo kompleksinio šlyties 
modulio ir komponentinės sudėties. 

8. Atlikus skaičiavimus pagal daugiatikslės selektonovacijos SAW meto-
dą, nustatytas bitumo savybių pasiskirstymas pagal racionalumo koefi-
cientą, nusakantis  bitumo kokybę. Įvertinus kritinę bitumo temperatū-
rą kuriai esant gali susidaryti provėžos, adheziją, asfaltenų kiekį ir 
kainą, nustatyta, kad tinkamiausi naudoti C (Venesuelos nafta) ir E 
(rusiška nafta) gamintojų bitumus. Netinkamiausia – B ir A (rusiška 
nafta) gamintojo bitumus. 
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Bendrosios išvados 

1. Atlikus literatūros analizę nustatyta, kad naftos perdirbimo proceso metu 
susidarančio likutinio produkto – bitumo – kokybę lemia naftos tipas ir naftos per-
dirbimo technologija, parenkama pagal naftos kilmę. Didžiausias bitumo kiekis 
išgaunamas iš nafteninio tipo naftos, turinčios didelį kiekį asfaltenų, sieros ir ma-
žai arba visiškai neturinčios parafino. Naudojant parafininio ar aromatinio tipo 
naftas, kurios savo sudėtyje turi parafino, reikalingi papildomi bitumo gamybos 
technologiniai procesai reikalaujamoms bitumo fizikinėms savybėms užtikrinti.  

2. Atlikus bitumo savybių analizę nustatyta, kad jo funkcionavimas asfalto 
dangos konstrukcijoje priklauso nuo bitumo cheminės sudėties ir mikrostruktūros 
bei jų kitimo veikiant aplinkos veiksniams. Ne tik didelis asfaltenų kiekis, bet ir 
aromatinių angliavandenilių kiekis mažina bitumo penetraciją, suteikdami bitumui 
monolitinę struktūrą. Mažesnę bitumo minkštėjimo temperatūrą lemia aromatinių 
angliavandenilių šiluminis judėjimas, takumą – aromatiniai angliavandeniliai, tu-
rintys įtakos dervų takumui esant tam tikrai temperatūrai. Bitumas, turintis didesnį 
asfaltenų ar parafinų kiekį, silpnina bitumo adhezines savybes, tačiau esant dides-
niam aromatinių angliavandenilių bei dervų kiekiui – stiprina.  

3. Vertinant skirtingų gamintojų bitumo atsparumą provėžoms susidaryti, 
taikant Jungtinių Amerikos Valstijų eksploatacinių savybių metodiką, nustatyta, 
kad visų gamintojų bitumo aukščiausia kritinė temperatūra lygi +64 oC, išskyrus 
C gamintojo bitumą (Venesuelos nafta) – (+58 oC). Po trumpalaikio sendinimo 
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D, E (rusiška nafta) ir C (Venesuelos nafta) gamintojų bitumo kritinė temperatū-
ra nepakito, o tuo tarpu A ir B (rusiška nafta) gamintojų bitumo kritinė tempera-
tūra po trumpalaikio sendinimo nukrito iki +58 oC. Tai rodo, kad provėžų susi-
darymui asfalto dangoje jautriausi A ir B (rusiška nafta) gamintojų bitumai. 
Pasirinkus skirtingo gamintojo bitumą, trumpalaikis sendinimas padidino bitumo 
standumą nuo 13 iki 30 %. 

4. Eksperimentinio tyrimo metu nustačius skirtingų gamintojų tos pačios rū-
šies bitumo, išgauto iš Rusijos ir Venesuelos naftos, sandarą, nustatytas fizikinių 
savybių nepastovumas atsižvelgiant į naftos kilmę, gamybos technologiją bei sen-
dinimą. Tai lėmė bitume esantis per didelis sunkiųjų metalų kiekis, kuris blogina 
bitumo savybes bei silpnina asfaltenų struktūrą. Bitumas savo sudėtyje turintis 
sierą organiniuose junginiuose yra jautresnis oksidacijai. Anglies kiekis rodo dide-
lį kondensuotų aromatinių sistemų kiekį, o tai lemia didesnį asfaltenų kiekį. Esant 
tinklinei bitumo Gelio tipo struktūrai, kai savo sudėtyje turį didelį asfaltenų kiekį 
(>25 %), bitumas pasižymi klampesnėmis savybėmis. 

5. Atlikus statistinę analizę, nustatyta, kad tarp skirtingo tipo bitumų 50/70 
ir 70/100 komponentinė sudėtis nesiskiria. Koreliacija tarp bitumo kompleksinio 
šlyties modulio ir komponentinės sudėties nenustatyta. Statistiškai įvertinus bi-
tumo komponentinės sudėties kaitą prieš ir po trumpalaikio sendinimo, nustaty-
ta, kad trumpalaikis sendinimas turi įtakos kompleksiniam šlyties moduliui 
(reikšmingumo lygmuo p – 0,007), dervoms (p – 0,028) ir aromatiniams anglia-
vandeniliams (p – 0,022). Asfaltenų ir sočiųjų angliavandenilių skirstiniai prieš 
ir po trumpalaikio sendinimo nesiskiria (reikšmingumo lygmuo p atitinkamai yra 
lygus 0,575 ir 0,285). 

6. Atlikus eksperimentinius tyrimus nustatyta, kad geriausios bitumo savybės 
pasiekiamos, kai bitumo komponentinę sudėtį sudaro: 17–30 % asfaltenų, 40–52 % 
dervų, 22–30 % aromatinių angliavandenilių, 6–8 % sočiųjų angliavandenilių. Sie-
kiant užtikrinti bitumo kokybę, tikslinga įvertinti bitumo koloidinį stabilumą, le-
miantį natūralaus, o ypač polimerais modifikuoto bitumo savybes bei asfalto dangos 
funkcionavimą eksploatacijos metu. Remiantis kitų mokslininkų tyrimais patvirtin-
tomis nestabilumo rodiklio reikšmėmis nustatyta, kad kelių bitumas yra koloidiškai 
stabilus, kai koloidinis nestabilumo rodiklis Ic yra nuo 0,5 iki 2,2. Kai koloidinis nes-tabilumo rodiklis Ic > 0,5, tai bitumas yra kietesnis, kai Ic < 0,22 – minkštesnis. 7. Atlikus bitumo kokybinių parametrų palyginimo ekonominio efekto 
skaičiavimus panaudojant daugiatikslės selektonovacijos SAW metodą, nustaty-
tas racionaliausias skirtingų gamintojų tos pačios rūšies bitumas. Įvertinus bitu-
mo kritinę minkštėjimo temperatūrą prie kurios gali susidaryti provėžos, adhezi-
ją, kainą ir asfaltenų kiekį, nustatyta, kad racionaliausia naudoti C (Venesuelos 
nafta) ir E (rusiška nafta) gamintojų bitumus (atitinkamai racionalumo koefi-
cientai yra lygūs 0,92 ir 0,90); mažiau racionalūs – B ir A (rusiška nafta) gamin-
tojų bitumai, kai racionalumo koeficientai atitinkamai yra 0,83 ir 0,81. 
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Rekomendacijos  

Siekiant užtikrinti asfalto dangos funkcionavimą būtina atsižvelgti į bitumo che-
mines savybes ir jo koloidinį stabilumą. Tos pačios rūšies bitumų, kurie skiriasi 
naftos kilme ir gamybos procesu, atlikus tradicinius standartizuotus bandymus, 
fizikinės savybės gali mažai kuo skirtis. Tačiau tokie bitumai skiriasi savo 
chemine sudėtimi bei skirtingai senėja. Kadangi bitumo kokybė ir ilgalaikis 
funkcionavimas tiesiogiai priklauso nuo bitumo sandaros, todėl svarbu žinoti bi-
tumo kilmę ir gamybos procesą. Norint pasiekti tinkamas bitumo savybes: mažo 
šilumos jautrumo esant didelei temperatūros įvairovei kelio eksploatacijos metu, 
tačiau didelio šilumos jautrumo gamybos proceso metu (dėl minimalios perdirbi-
mo temperatūros); minimalaus jautrumo senėjimui gamybos ir eksploatacijos me-
tu; maksimalaus tamprumo; maksimalios kohezijos ir adhezijos su mineralinėmis 
medžiagomis, turi būti atlikta išsami bitumo sandaros analizė. 

Rekomendacijos bitumo sandarai, užtikrinant asfalto dangos funkcionavimą: 
1. Siekiant tinkamai įvertinti bitumo kokybę, bitumo komponentinė sudėtis 

turi būti nustatoma kiekvieną kartą įsigyjant bitumą iš tam tikro gamin-
tojo. Kadangi bitumas yra galutinis produktas perdirbant naftą, tai jo 
komponentinė sudėtis priklauso nuo gamintojo gaminamos produkcijos 
rūšies, kuri kiekvieną kartą gali skirtis. 
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2. Siekiant įvertinti bei prognozuoti bitumo savybių kitimą veikiant oksi-
dacijos procesui, t. y. bitumui senėjant, rekomenduojama nustatyti bitu-
mo elementinę sudėtį, struktūrinius elementus, funkcines grupes bei 
komponentinę sudėtį: 
• Sieros ir deguonies kiekiai nurodo bitumo atsparumą oksidacijai bei 

gali būti prognozuojama naftos kilmė. Pagal nesotumo laipsnį įver-
tinamas aromatinių angliavandenilių kiekis bitume, kondensuota 
aromatika, asfaltenų kiekis; 

• branduolių magnetinio rezonanso spektroskopijos būdu (1H BMR) 
yra nesunkiai identifikuojamas polimerais modifikuotas bitumas. 
Pagal nustatytą molekulių struktūros šakotumą gali būti nurodomas 
geriausiai modifikavimui tinkantis bitumas. Taip pat nustatomas 
didžiausias aromatinių angliavandenilių kiekis bitume bei 
didžiausias bitumo aromatikos pakeitimas; 

• FT-IR spektroskopijos metu nustačius bitumo funkcines grupes 
(sulfoksidus ir karbonilgrupes) įvertinamas bitumo jautrumas oksi-
dacijai, pagal karbonilgrupes gali būti identifikuojamas bitumo il-
galaikis senėjimas; 

• chromatografijos būdu nustatyta bitumo komponentinė sudėtis 
sąlygoja bitumo fizikines ir mechanines savybes bei įvertinamas bi-
tumo koloidinis stabilumas; 

• atlikus bitumo mikrostruktūros analizę elektroniniu skenuojančiu 
mikroskopu, pagal molekulių agregatų dydį ir micelių tankį gali būti 
nesunkiai identifikuojama naftos kilmė bei bitumo cheminės savybės. 
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Summary in English 

Introduction 
Formulation of the problem 
The use of selected road bitumen in asphalt mixtures is one of the most important factors 
to determine the properties of asphalt mixture and performance of the whole asphalt pa-
vement structure during road operation. The type and refining technology of crude oil 
are the main elements influencing bitumen properties. However, it is necessary to assess 
the other not less important elements, which determine changes in bitumen properties: 
bitumen aging during asphalt mixing, storage, transportation and laying, and a gradually 
increasing oxidation in asphalt pavement structure during road operation. Bitumen of 
different producers, supplied to the Lithuanian market, satisfies the requirements of Eu-
ropean standard to the physical properties, however, certain instability processes in bi-
tumen properties can be observed: bitumen is more liquid and less sticky at a laying 
temperature; the reduced cohesion, the increased cracking during compaction; the redu-
ced adhesion between bitumen and mineral materials; changes in perceptible properties 
(odour, colour), and the like. All this causes many discussions on the possible ways of 
improving bitumen quality, selection of proper methods for determining bitumen proper-
ties and determination of the recommended limit values. 

The dissertation presents a planned experimental research, during which the laborato-
ry tests of bitumen were performed, and gives the analysis of testing results of physical, 
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mechanical and chemical properties of bitumen as well as evaluation before and after 
short-term aging of bitumen, produced by different producers, different in crude oil type 
and production technology. In order to carry out a more unbiased evaluation of the effect 
of change in bitumen properties on the performance of asphalt pavement structure, the rela-
tionship between chemical and mechanical properties of bitumen was determined, and 
resistance to rutting. Based on the results obtained during the experiment, the limit values 
of bitumen fractional composition were identified. 
Topicality of the problem 
Crude oil is the fundamental energy source of the world economy, a demand for the pro-
ducts of which has been growing each year. In earlier times, the process of oil refining was 
much more simple compared to the present days when refining requires more complex 
production technologies. Crude oil can be refined in a variety of ways depending on the 
type of crude oil. Since bitumen is the by-product of refining, its chemical composition 
differs with each production process. This causes a problem that bitumens, meeting the 
limit values set by the standard to bitumen properties, are of different chemical composi-
tion and microstructure what significantly affects the properties of asphalt mixtures. 

Asphalt pavement performance is related to different operation properties which be-
come the main object of today’s scientific research. Under unfavorable climatic conditions 
of Lithuania, where asphalt pavement temperature may rise to +60 oC and in winter may 
drop to –30 oC, asphalt pavements become not resistant to such temperature variations. The 
most frequent problem, related to road pavement structure, is rutting. Analysis of bitumen 
constitution, determination of the relationship between chemical and mechanical properties 
of bitumen and identification of the recommended values for its fractional composition, 
ensure that bitumen and at the same time asphalt pavement is resistant to rutting. 
Research object 
The object of research is the change of bitumen properties and their influence to asphalt 
pavement performance. Bitumens of five producers were selected for the research pur-
poses each of them different by its type of crude oil and production technology.  
Aim of the work 
The aim of the work is to determine the effect of bitumen chemical composition and 
structure and of their change on asphalt pavement performance. 
Tasks of the work 
The following tasks were solved to achieve the aim of the work: 

1. To analyse the world scientific literature on the type of crude oil and bitumen 
properties evaluating bitumen production techniques.  

2. To describe the chemical composition and microstructure of bitumen influen-
cing its properties and performance. 

3. To carry out the experimental research on the change in bitumen constitution 
and mechanical properties and on the effect of their changes on asphalt pave-
ment performance. 
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4. To assess the effect of bitumen properties and their changes on asphalt pave-
ment performance. 

5. With the help of statistical methods to determine the relationship between bitu-
men chemical and mechanical properties in terms of asphalt pavement resistan-
ce to rutting. 

6. To give recommendations for bitumen chemical composition and microstructu-
re aiming to ensure asphalt pavement performance. 

7. To determine an economic effect of the bitumen qualitative parameters. 
Methodology of research 
The following research methods were used in the work: methods of physical investiga-
tions, methods of chemical analysis: chromatographic analysis, molecular absorption 
spectrum analysis of infrared spectrum, nuclear magnetic resonance spectroscopy; me-
thod of electronic microscopy, method of investigating mechanical properties. Also, 
methods of mathematical statistics and experimental-laboratory research, economic eva-
luation methodology. 
Scientific novelty 
Scientific novelty of the work is represented by the following novel results: 

1. A detail research of bitumen constitution was performed as well as of elemental 
composition, fractional composition, structural elements, functional groups, 
structure of bitumen and its effect on asphalt pavement performance. 

2. Resistance of bitumen to short-term aging and rutting was determined based on 
Performance Grade Specifications. 

3. With the help of statistical methods, the relationship between chemical and me-
chanical properties of bitumen was determined.  

4. The recommended limit values for fractional composition of bitumen were pre-
sented ensuring a colloidal stability of bitumen and a long-term performance of 
asphalt pavements. 

Practical value of results 
1. The obtained results of chemical analysis of bitumens produced by different 

producers have proven a necessity to assess the quality and sustainability of bi-
tumen in a way of analysing its chemical composition and relationship with the 
physical and mechanical properties. 

2. The softening point of bitumen was determined at which pavement structure 
becomes not resistant to rutting before and after short-term aging. 

3. Taking into consideration the intensity of importance criteria (a critical temper-
ature of rutting, content of asphaltenes, the cost and adhesion), the most appro-
priate bitumen was determined, which will allow to decrease the total construc-
tion costs of the whole Lithuanian road network. 

4. The analysis of bitumen constitution depending on the type of crude oil and produc-
tion process, also the recommended values for bitumen fractional composition 
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should be used by the chemists and engineers of refining enterprises as well as bi-
tumen quality control centres seeking to assess the bitumen quality in a proper way. 

Defended propositions 
1. Evaluating bitumen quality is advisable to determine the chemical properties and 

structure of bitumen in terms of the type of crude oil and production technology. 
2. Bitumen sensitivity to oxidation process during mixing, storage, transportation 

and laying of asphalt can be predicted in advance by the determination of bitumen 
chemical composition and type of crude oil and bitumen production technology. 

3. Setting regulations to fractional composition of bitumen, the quality of bitumen, as 
of the most important component of asphalt mixture, is ensured and which deter-
mines a proper performance of the whole pavement structure during the whole op-
eration life. 

The scope of the scientific work 
The scientific work consists of the introduction, 3 chapters, general conclusions, recom-
mendations, the list of references, the list of published scientific works on the topic of 
the dissertation and annexes. 

The total scope of the scientific work – 150 pages and includes 4 annexes, 16 numbered 
formulas, 87 figures and 22 tables. 157 references were used in the dissertation.  
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1. Analysis of research works investigating the effect 
of bitumen aging on asphalt pavement performance 
Bitumen constitution is defined by the chemical composition and structure depending on 
the type of crude oil and conditions of production technology. Bitumen constitution is 
described by elemental composition, structural elements, fractional composition and 
molecular structure. The chemical composition, the structure and the properties of bitu-
men differ significantly since in the process of bitumen production, depending on the 
market situation and demand for petroleum products, crude oil may be refined by using 
different techniques. Bitumen is the end-product of refining, thus, its chemical composi-
tion differs with each production time. 

Bitumen is a substance made of organic compounds of various hydrocarbons of 
high molecular weight containing the fragments of aromatic hydrocarbons and remai-
ning functional groups in which carbon, hydrogen and the other heteroatoms (sulphur, 
nitrogen, oxygen) are found. Also, bitumen contains a small amount of metals: vana-
dium, nickel, iron, magnesium and calcium in a form of inorganic salts, oxides or 
complexes with organic compounds. The fractional composition of bitumen is made of 
the fractions of organic compounds: asphaltenes, resins, aromatic hydrocarbons and sa-
turated hydrocarbons (Fig. S1, Table S1). 

 
Fig. S1. Fractional composition of bitumen expressed by molecular structure: 
asphaltenes (a), resins (b), aromatics (c), saturates (d) (composed by author) 
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Table S1. Recommendations for the fractional composition of bitumen in different countries 

Country 
Bitumen fractional composition 

Asphaltenes, 
% 

Resins, 
% 

Aromatic hydrocarbons, 
% 

Saturated hydrocarbons, 
% 

USA 5–25 15–25 45–60 5–20 
Great 
Britain 

5–25 15–25 40–65 5–20 

Romania 15–35 18–48 40–60 
Spain 5–20 30–45 30–45 5–15 
Russia 10–25 20–40 40–60 
Belarus 19–21 32–34 45–49 

 
Bitumen is a colloidal system consisting of maltenes (resins, aromatics, saturates) 

and asphaltenes (Fig. S2). The most important components of a colloidal system of bi-
tumen are asphaltenes the quantity and the interaction with the resins, aromatics and 
saturates of which influence the rheological properties of bitumen. In order to determine 
the interaction between bitumen fractional composition and its physical and mechanical 
properties, the Gaestel Index (Ic) is used. The Gaestel Index indicates a colloidal stability 
of bitumen and is calculated as follows: 

 Saturates + Asphaltenes
Resins + Aromatics=cI .  (S1) 

Road bitumen is colloidally stable when the Colloidal Instability Index Ic varies 
from 0.5 to 2.2. When Ic > 0.5 bitumen is distinguished for hardness, when Ic < 0.22 
bitumen is distinguished for softness. For polymer-modified bitumens when 
Ic > 0.28 the inappropriate selection of polymer or its amount in bitumen is anticipa-
ted (Table S2). 
Table S2. Requirements to the Colloidal Instability Index 

Ic 0.5–2,2 Ic > 0.5 Ic < 0.22 Ic > 0.28 (only PMB) 
State of 
bitumen 

Colloidal sys-
tem is stable 

Bitumen be-
comes harder 

Bitumen be-
comes softer 

Inconsistency of bitu-
men and polymer  

 
Bitumen comprises a wide variety of molecules with different size and nature, polar 

and non-polar molecules. This rich chemistry at a molecular level may result in different 
intermolecular associations leading to bitumen properties. The basic scheme of the cons-
titution of bitumen is shown in figure S2. 
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Fig. S2. A basic scheme of the constitution of bitumen (composed by author) 

2. Experimental research on the determination          
of the change in bitumen constitution and 
mechanical properties 
Seeking to determine the change in the properties of bitumen of different producers and diffe-
rent type of crude oil before and after short-term aging, experimental research was carried out 
in the laboratory. During experimental research, the bitumens 50/70, 70/100 and PMB 45/80-
55 of five different producers were selected and tested in the laboratory.  
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The aim of experimental research was to determine the effect of bitumen constitu-
tion on its mechanical properties and asphalt pavement resistance to rutting under the 
influence of short-term aging. 

 
 

 
Fig. S3. A scheme of experimental research (composed by author) 
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In the course of experiment, the penetration and softening point of bitumens, pro-
duced by different producers, were determined in order to check the grade of bitumens. 
The dynamic and kinematic viscosity was identified, also the bitumen resistance to har-
dening under the influence of heat and weather, the Fraass breaking point, adhesion, 
chemical composition, structure and mechanical properties of bitumens.  

During the experiment, evaluation of the service properties of bitumen was carried 
out. The relationship was developed between the chemical composition and mechanical 
properties of bitumen. The change in bitumen properties under the influence of short-
term aging was determined. Estimation of the economic effect of the use of bitumen 
depending on the aging process was made. 

Bitumen, contained in the asphalt layers of road pavement structure, is continuous-
ly affected by atmospheric and other environmental factors, therefore over time its pro-
perties inevitably change, i.e., bitumen is aging. Aging is related to the mass loss and 
oxidation of bitumen components during asphalt mixing, transportation and laying 
(short-term aging), also to the gradually increasing oxidation during the operation of 
asphalt pavement structure (long-term aging). Oxidation of thioether to the sulfoxide 
during a short-term aging is given in Fig. S4.  

 
Fig. S4. Oxidation of thioether to the sulfoxide during a short-term aging 

Investigation of the elemental composition of bitumen showed a content of sulphur, 
nitrogen, oxygen, carbon and hydrogen in bitumen. Having made a pyrolysis and having 
identified a real content of oxygen, it was possible to determine whether the compounds 
containing sulphur belong to organic or inorganic compounds. This determines a content 
of metals in bitumen and bitumen resistance to oxidation.   

Having written the proton nuclear magnetic resonance spectrum 1H NMR, it was de-
termined that polymer-modified bitumens contain unsaturated hydrocarbons and this has 
been proven by the response obtained in 1H NMR spectrum. It was also determined that 
the largest amount of aromatic hydrocarbons and the most changed aromatics was contai-
ned in bitumen produced by the producer C since during refining process no additional 
techniques were used to extract bitumen. The largest branchiness of molecular structure 
was defined in bitumens of producers A and B (uncyclic oil) which worsens interaction 
between the rings of aromatic hydrocarbons. Therefore, when modifying bitumen, the best 
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option is to select bitumen with the lowest branchiness, for example, D and E. The proton 
nuclear magnetic resonance spectrum of bitumen 50/70 is given in Fig. S5. 

 
Fig. S5. The proton nuclear magnetic resonance spectrum of bitumen 50/70  

Analysis of the fractional composition of bitumen before and after short-term aging has 
determined that bitumen of the producer C (Venezuelan crude oil), having the largest content 
of aromatic hydrocarbons, is distinguished for the lowest penetration, the lowest softening 
point and the best adhesion with crushed dolomite. Bitumen of the producer E (Russian crude 
oil) contains the largest amount of asphaltenes, the lowest amount of aromatic and saturated 
hydrocarbons, therefore it is distinguished for the largest dynamic viscosity and softening 
point, and for the lowest breaking point. Bitumen of the producer A (Russian crude oil) con-
tains the largest amount of saturated hydrocarbons and a certain amount of paraffins which 
negatively affect bitumen properties (Fig. S6). 

 
Fig. S6. The change in the fractional composition of bitumen 50/70 produced by 

different producers before and after short-term aging  
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Bitumen structure is made of various polar and nonpolar fragments which interac-
ting in-between form the certain structures called Sol, Gel and Sol-Gel (Fig. S7). 

 
Fig. S7. Distribution of micelles in the structures of type Sol and Gel and comparison 

with a micelle existing in nature (composed by author) 

 
Fig. S8. Bitumen structure before short-term aging: a) bitumen of the producer B 

(Russian crude oil); b) bitumen of the producer C (Venezuelan crude oil); c) polymer-
modified bitumen of the producer E (Russian crude oil) 
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Analysis of bitumen photographs with an electronic scanning microscope (SEM) 
having zoomed 10 times has identified that a larger aggregate size and a lower micelle 
density in a unit of area is represented by Venezuelan crude oil. Whereas, in bitumen of 
Russian crude oil, molecular aggregates are smaller but the density of micelles in a unit 
of area is higher. When using polymers, asphaltenes connect into a wider network and 
help to maintain a solid structure. In places where asphaltenes nonpolar molecules have 
better interaction with resins nonpolar molecules, the resins are removed much more 
slowly due to a stronger interaction with asphaltenes, therefore, a lattice structure can be 
seen (of Gel type). At high temperatures, the interaction between asphaltenes and resins 
breaks and the microstructure becomes of type Sol (Fig. S8). 

 
Fig. S9. The Complex Shear Modulus of bitumen 50/70 produced by the producer E 

before and after short-term aging 

Bitumen properties make large effect on the quality of asphalt mixture and on the 
performance of asphalt pavement structure. To determine rheological properties of bitu-
men the Dynamic Shear Rheometer (DSR) is used which simulates a shear effect of ve-
hicle driving at a certain speed. The DSR is used to determine rheological properties of 
bitumen at medium to high temperatures based on the Complex Shear Modulus G* and the 
phase angle δ. The highest average bitumen stiffness at a 20 oC temperature was defined in 
bitumen of the producer C (3808 kPa) since heavy naphthenic crude oil was used in bitu-
men production. The lowest average bitumen stiffness at a certain temperature was defined 
in bitumen of the producer E (2147 kPa) since bitumen of this producer is extracted from 
medium heavy paraffinic – naphthenic crude oil. The largest change in bitumen stiffness 
before and after short-term aging was represented by bitumen of the producers A and E, 
the lowest – in bitumen of the producer C. The change in bitumen stiffness was influenced 
by the type of refining and the type of crude oil. Bitumen extracted from Venezuelan crude 
oil (naphthenic) already in the very beginning of extraction was distinguished for its higher 
stiffness compared to bitumens of other producers. Stiffness of bitumens of other produ-
cers, extracted from Russian crude oil with a certain amount of paraffin, is lower. The 
Complex Shear Modulus of bitumen 50/70 of one of the producers before and after short-
term aging is given in Fig. S9. 
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3. Evaluation of the effect of bitumen properties on 
asphalt pavement performance 
The chapter determines bitumen resistance to rutting based on bitumen classification of 
the United States of America, i.e., requirements of Performance Grade Bitumen Specifi-
cations ‒ PG. Statistical evaluation of the relationship between chemical composition 
and mechanical properties of bitumen was conducted.  

The aim of experimental research – to evaluate bitumen resistance to short-term 
aging and rutting, based on the requirements of Performance Grade Bitumen Specifica-
tions and the relationship between chemical and mechanical properties of bitumen. 

Since tests were performed at the relatively low temperatures, in order to determine 
bitumen performance at critically high temperatures the extrapolation of temperatures 
was carried out. In order to establish master curves the Sigmoidal model was used (for-
mula S2): 

 ( ) [ ]min max min 10 log( )
1log ( ) log( ) 1 γ + ω β 

   + − ⋅ −   
G G G

e

. (S2) 

Based on Christensen, Anderson and Marasteanu (CAM) model the phase angle 
was calculated at each temperature under consideration (formula S3). 

 

0
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Having calculated the values of bitumen resistance to rutting ( * sin δG ) before and 
after short-term aging (RTFOT) at the temperatures: 52 oC, 58 oC, 64 oC, 70 oC, 76 oC 
and 82 oC, with the help of extrapolation method the temperatures were determined 
where:  

• ( * sin δG ) = 1 (before RTFOT); 
• ( * sin δG ) = 2,2 (after RTFOT). 

Table S3. Requirements to bitumen resistance to rutting based on the values of Dynamic Shear 
Rheometer (by AASHTO M. 320-10 2013) 

Bitumen  Value Limit values, kPa 
Unaged bitumen ( * sin δG ) ≥ 1,0  
After short-term aging (RTFOT residue) ( * sin δG ) ≥ 2,2  
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Fig. S10. Determination of the resistance to rutting critical temperatures according to 

PG requirements for bitumen 50/70 produced by the producer C 

Having determined the values of critical temperature of resistance to rutting of bi-
tumen 50/70, produced by different producers before and after short-term aging and the 
highest PG temperature, it was obtained that according to PG requirements, the highest 
bitumen softening point is 64 oC for all bitumens except for the bitumen from producer 
C (58 oC) (Table S3). This means that bitumens of above producers are the most resistant 
to rutting and the highest critical temperature at which ruts can occur is 64 oC and 58 oC, 
respectively. After short-term aging, the softening point according to PG requirements 
did not change for bitumens of the producers C, D and E, whereas, the softening point of 
bitumens of the producers A and B fell down from 64 oC to 58 oC. Determination of the 
resistance to rutting temperatures according to PG requirements for bitumen 50/70 pro-
duced by one of the producers is presented in Fig. S10. 

General conclusions 
1. After the analysis of the literature it has been determined that a quality of bitu-

men, as the end-product obtained in an oil refinery, depends on the type of crude oil and 
the re-fining technology. Usually, oil refining technology is selected according to the 
type of crude oil. The largest amount of bitumen is extracted from crude oil of naph-
thenic type containing a large amount of asphaltenes, sulphur and a small amount of 
paraffin or no paraffin at all. The use of crude oil of the paraffin or aromatic types, 
which contain paraffin, requires additional bitumen production processes to ensure the 
necessary physical features of bitumen. 

2. Chemical composition, microstructure of bitumen and their variation of environmen-
tal factors influence bitumen performance in asphalt pavement structure. Not only a large 
amount of asphaltenes but also a number of aromatic hydrocarbons reduce bitumen penetra-
tion and turn the whole bitumen structure into a monolithic one. A lower softening point of 
bitumen is conditioned by a thermal motion of aromatic hydrocarbons, fluidity is conditioned 
by an aromatic hydrocarbons influencing the fluidity of resins at a certain temperature. A 
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larger amount of asphaltenes or paraffins worsens the adhesion features of bitumen, however, 
a larger amount of the aromatic hydrocarbons and resins – strengthens them. What concerns 
elemental composition of bitumen, the largest effect on bitumen is represented by carbon, 
oxygen and sulphur influencing the structure of the asphaltenes. 

3. In terms of resistance to rutting of bitumen, produced by different producers (using 
the American methodology of Performance Grade), it was determined that the highest cri-
tical temperature of all bitumen is +64 oC, except the producer C (Venezuelan crude oil) 
where the bitumen temperature is only +58 oC. After a short-term aging process the critical 
bitumen temperature did not change for the producers D and E (Russian crude oil), 
whereas, the rest of the producers (A, B and C) the critical bitumen temperature fell down 
to +58 oC. This shows, that the bitumen of the producers A and B is not resistance to rut-
ting. Depending on the bitumen producer, short-term aging has increased the stiffness of 
the bitumen from 13 to 30 %. 

4. Having determined chemical composition of the same grade but different produ-
cers’ bitumen, extracted from Russian and Venezuelan crude oil, the instability of physi-
cal features according to crude oil type, production technology and aging, was identified. 
The high content of heavy metals in bitumen is environmentally harmful and has a nega-
tive impact to bitumen features, i.e. reduces asphaltenes structure. Bitumen which con-
tains sulfur in the organic compounds is more sensitive to oxidation process. The carbon 
content shows a significant amount of condensed aromatic systems, which results in a 
larger amount of asphaltenes. The Gel type of bitumen structure contains a large amount 
of asphaltenes (> 25%), so that bitumen is more viscous. 

5. According to the statistical analysis the average values of fractional composition of 
bitumen 50/ 70 and 70/100 do not differ between the different types of bitumen. There are 
no correlations between the Complex Shear Modulus and fractional composition of bitu-
men. Statistical evaluation of the change in fractional composition of bitumen before and 
after short-term aging showed that short-term aging influences the Complex Shear Modu-
lus, also the resins and aromatic hydrocarbons. Distributions of these indices before and 
after short-term aging differ (the p-value is equal to 0.007; 0.028 and 0.022, respectively). 
Distributions of asphaltenes and saturated hydrocarbons before and after short-term aging 
do not differ (the p-value is equal to 0.575 and 0.285, respectively). 

6. Based on the experimental research results, the fractional structure of bitumen is 
as follows: asphaltenes (17–30) %, resins (40–52) %, aromatic hydrocarbons (22–30) %, 
saturated hydrocarbons (6–8) %. It is recommended to use the index of bitumen quality – 
a colloidal stability which determines bitumen properties and asphalt pavement perfor-
mance during road operation. Road bitumen is colloidally stable when the Colloidal Ins-
tability Index Ic varies from 0.5 to 2.2. When the Colloidal Instability Index Ic > 0.5 bi-
tumen is harder, when Ic < 0.22 – softer. 

7. After the economic effect of the bitumen qualitative parameters comparison, using 
one of the multi-criteria evaluation methods  ̶  Simple Additive Weighting (SAW) method, 
the most appropriate bitumen was defined. Evaluating the bitumen softening temperature 
which can lead to rutting, adhesion, asphaltene content and price, it was determined that the 
most rational bitumen is from C (Venezuelan crude oil) and E (Russian crude oil) producers 
(respectively rational coefficients equal to 0.92 and 0.90); less rational – from B and A (Rus-
sian crude oil) producers, when the rational coefficients are 0.83 and 0.81. 



SUMMARY IN ENGLISH 
 

 

148

Recommendations  
Seeking to ensure asphalt pavement performance it is necessary to take into consideration 
the chemical properties of bitumen and its colloidal stability. The conventional standard-
ized tests of bitumens of the same grade but different crude oil type and production tech-
nology showed, that their physical properties can differ very slightly. However, these bi-
tumens differ in their chemical composition and aging. Since bitumen quality and its long-
term performance depend directly on bitumen constitution, it is important to know the type 
of crude oil and the production technology of bitumen. In order to achieve proper bitumen 
properties, i.e. a very low heat sensitivity at a range of various temperatures during road 
operation, but a very high heat sensitivity during production process (due to the minimum 
temperature of refining); minimum sensitivity to aging during production and road opera-
tion; maximum elasticity; maximum cohesion and adhesion with mineral aggregates, the 
comprehensive analysis of bitumen constitution is necessary. 

1. Seeking to properly assess bitumen quality, the fractional composition of bitu-
men should be determined each time when buying bitumen from certain producer. Since 
bitumen is the end-product of refining, its fractional composition depends on the pro-
ducts of each producer and the products can differ each time.  

2. Seeking to evaluate and predict the change in bitumen properties under the effect 
of oxidation process, i.e. bitumen aging, it is recommended to determine the elemental 
composition, structural elements, functional groups and fractional composition of bitumen: 

• a content of sulphur and oxygen indicates bitumen resistance to oxidation and 
allows predicting the type of crude oil. Degree of unsaturated indicates a con-
tent of aromatic hydrocarbons in bitumen, also condensed aromatics and con-
tent of asphaltenes; 

• the proton nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H NMR) helps to identi-
fy the polymer-modified bitumen without difficulty. Based on the branchiness 
of molecular structure the best bitumen can be chosen for modification purpo-
ses. Also, the largest content of aromatic hydrocarbons in bitumen is determi-
ned and the largest change in bitumen aromatics; 

• having determined functional groups of bitumen (sulfoxides and carbonyl 
groups) with the help of FT-IR spectroscopy, bitumen sensitivity to oxidation 
can be assessed and according to the carbonyl groups a long-term bitumen 
aging can be identified; 

• bitumen fractional composition, defined in a way of chromatography, determi-
nes physical and mechanical properties of bitumen and evaluates its colloidal 
stability; 

• having made the analysis of bitumen microstructure with an electronic scanning 
microscope, according to the size of molecular aggregates and density of micel-
les it is possible to easily identify the type of crude oil and the chemical proper-
ties of bitumen. 
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Priedai3 

 
A priedas. Bitumo adhezijos tyrimų rezultatai 
B priedas. Bitumo branduolių magnetinio rezonanso spektrai 
C priedas. Bendraautorių sutikimai teikti publikacijose skelbtą medžiagą moks-
lo daktaro disertacijoje 
D priedas. Autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema kopijos 
 

                                                 
3 Priedai pateikiami elektroninėje laikmenoje 
 



 

 150

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miglė PALIUKAITĖ 
BITUMO SAVYBIŲ KITIMO ĮTAKA ASFALTO DANGOS FUNKCIONAVIMUI   
Daktaro disertacija 
Technologijos mokslai,  
statybos inžinerija (02T) 
 
INFLUENCE OF THE CHANGES IN BITUMEN PROPERTIES ON ASPHALT 
PAVEMENT PERFORMANCE  
Doctoral Dissertation 
Technological Sciences,  
Civil Engineering (02T) 
 
 
 
 

2014 09 01. 14,0 sp. l. Tiražas 20 egz. 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla „Technika“,  
Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius,  
http://leidykla.vgtu.lt 
Spausdino UAB „Ciklonas“ 
J. Jasinskio g. 15, 01111 Vilnius  

 


