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Zastosowanie kopolimerów blokowych i recyklatów
gumowych do modyfikacji asfaltów
Przegl¹d literatury przedmiotu wskazuje, ¿e badania asfaltów oraz ich modyfikacji za pomoc¹ zwi¹zków wielkocz¹steczkowych ciesz¹ siê nies³abn¹cym zainteresowaniem. Asfalty modyfikowane mo¿na
podzieliæ na dwie zasadnicze grupy: plastomeroasfalty oraz elastomeroasfalty. Plastomeroasfalty otrzymywane s¹ poprzez modyfikacjê asfaltu za pomoc¹ tworzyw termoplastycznych, zaœ elastomeroasfalty –
za pomoc¹ elastomerów. Materia³y nale¿¹ce do tej drugiej grupy s¹ obecnie produkowane na skalê przemys³ow¹. W artykule przedstawiono – uwzglêdniaj¹c przy tym wyniki badañ i publikacje z ostatnich
dwudziestu lat – stan wiedzy na temat modyfikacji asfaltów drogowych za pomoc¹ kopolimerów blokowych (w tym równie¿ z dodatkiem siarki b¹dŸ nanonape³niaczy) oraz recyklatów gumowych.
S³owa kluczowe: asfalt, modyfikacja, kopolimer blokowy, polimeroasfalt

Application of block copolymers and recycled rubber materials for modyfying of asphalts
Literature research indicates that the study of asphalts as well as of their modification by macromolecular compounds is an object of numerous works. Modified asphalts can be divided into two basic groups:
plastomer-based asphalts and elastomer-based asphalts. Plastomer-based asphalts are obtained by modifying asphalt with thermoplastic materials, and elastomer-based asphalts – with elastomers. Materials belonging to elastomer-based asphalts are already produced on an industrial scale. Taking into account publications from the last twenty years this review presents the state of knowledge concerning road
asphalts modified with block copolymers (including those with sulfur or nanofillers) or rubber recyclates.
Key words: asphalt, modification, block copolymer, polymer-based asphalt

1. Wstêp
Zainteresowanie asfaltem z roku na rok wci¹¿ wzrasta. Œwiatowy popyt na produkty asfaltowe zwiêksza siê
o 2,6 % rocznie. W roku 2011 produkcja asfaltu wynios³a 124 mln ton [1]. Na rysunku 1 przedstawiono szacunkowy udzia³ poszczególnych kontynentów w œwiatowej produkcji asfaltu [2].
O niegasn¹cym zainteresowaniu badaniami nad asfaltami œwiadczy równie¿ wzrost liczby publikacji naukowych. W latach 40. XX wieku ukaza³o siê 10 publikacji dotycz¹cych asfaltu, zaœ w latach 90. liczba ich wzros³a do 156, w tym ponad 48% tych publikacji dotyczy³o
asfaltów modyfikowanych za pomoc¹ ró¿nych zwi¹zków
wielkocz¹steczkowych. Na rysunku 2 przedstawiono
liczbê artyku³ów, które ukaza³y siê w latach 1945-2012
(wed³ug bazy Web of Knowledge z dnia 21.07.2012 r.)
z uwzglêdnieniem tych, które dotycz¹ modyfikacji asfaltów za pomoc¹ polimerów.
Jedn¹ z najwiêkszych œwiatowych firm produkuj¹cych asfalt jest Shell Company. W Polsce najwiêkszymi
producentami asfaltów s¹ firmy LOTOS Asfalt w Gdañsku oraz ORLEN Asfalt w Trzebini.

* Politechnika Gdañska, Wydzia³ Chemiczny, Katedra Technologii
Polimerów; e-mail: marta-ch@urethan.chem.pg.gda.pl
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System autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz dróg
lokalnych, funkcjonuj¹cy w œwiecie i w Polsce, w wiêkszoœci rozwi¹zañ posiada nawierzchnie wytwarzane z
kompozycji asfaltowo-mineralnych. Walory techniczne
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Rys. 1. Udzia³ procentowy poszczególnych regionów
w œwiatowej produkcji asfaltów
Fig. 1. Percentage share of different continents in the
world production of bitumen

i u¿ytkowe asfaltowych nawierzchni drogowych w istotny sposób zale¿¹ od sk³adu chemicznego i struktury asfaltów oraz ich w³aœciwoœci fizyczno-chemicznych, w
tym szczególnie lepkosprê¿ystych. Poczynione obserwa-
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Rys. 2. Liczba publikacji dotycz¹cych asfaltów oraz polimeroasfaltów w latach 1945-2011 (wed³ug bazy Web of
Knowledge)
Fig. 2. Number of publications on the asphalts and polymer-based asphalts in the years 1945-2011 (data based
on Web of Knowledge)

cje i przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e obecnie
powszechnie stosowane nawierzchnie drogowe asfaltowo-mineralne nie spe³niaj¹ stawianych im wymagañ i
ulegaj¹ doœæ szybkiemu zu¿yciu w czasie eksploatacji.
Wynika to z faktu, ¿e asfaltowe nawierzchnie drogowe w
czasie u¿ytkowania, zale¿nie od strefy klimatycznej, ulegaj¹ w ró¿nym stopniu niszczeniu, zachodz¹cemu pod
wp³ywem niskich i podwy¿szonych temperatur oraz na
skutek d³ugotrwa³ego dzia³ania zmiennych obci¹¿eñ
mechanicznych. Powszechnie uznaje siê, ¿e o walorach
eksploatacyjnych asfaltowo-mineralnych nawierzchni
drogowych oraz ich trwa³oœci u¿ytkowej w du¿ej mierze
decyduje jakoœæ produkowanych asfaltów, które jednak¿e nie spe³niaj¹ wymagañ, zdefiniowanych dla tzw. „asfaltów idealnych” [3-4]. W zwi¹zku z tym na œwiecie i w
Polsce prowadzone s¹ badania zmierzaj¹ce do prowadzonej na ró¿ne sposoby modyfikacji produkowanych
asfaltów oraz polepszenia ich w³aœciwoœci lepkosprê¿ystych, odpornoœci na zmiany temperatury, jak równie¿ na
dzia³anie mechanicznych obci¹¿eñ o zmiennej wartoœci.
W literaturze opisano zastosowanie do modyfikacji
asfaltów ró¿nych zwi¹zków wielkocz¹steczkowych, miêdzy innymi tworzyw termoplastycznych: polietylenu
[5-7], polipropylenu [8, 9], polistyrenu [10] oraz kopolimerów etylenu z octanem winylu (EVA) [11, 12]. Plastomeroasfalty bêd¹ce wynikiem modyfikacji asfaltu polimerami termoplastycznymi odznaczaj¹ siê du¿¹ sztywnoœci¹, a pod wp³ywem wysokiej temperatury oraz
du¿ych obci¹¿eñ ulegaj¹ odkszta³ceniom plastycznym.
Kauczuki naturalne i recyklaty gumowe, w postaci rozdrobnionych produktów pou¿ytkowych [13-15], zosta³y
równie¿ opisane jako polimerowe œrodki modyfikuj¹ce
asfalty. Elastomeroasfalty otrzymywane z wymienionych
kauczuków i recyklatów gumowych wykazuj¹ w doœæ
szerokim zakresie temperatury ma³e zmiany elastycznoœci i lepkosprê¿ystoœci.
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Uzyskane dotychczas rezultaty wskazuj¹, ¿e modyfikacja asfaltu za pomoc¹ ró¿nego typu polimerów i materia³ów polimerowych w postaci recyklatów gumowych,
poprawia w³aœciwoœci elastosprê¿yste oraz reologiczne
drogowych nawierzchni asfaltowo-mineralnych, co prowadzi do uzyskania nastêpuj¹cych efektów:
l polepszenia odpornoœci na trwa³e deformacje, spowodowane przez du¿e obci¹¿enia i podwy¿szon¹
temperaturê,
l polepszenia odpornoœci na pêkanie niskotemperaturowe powodowane zwiêkszeniem kruchoœci materia³u w niskiej temperaturze,
l polepszenia odpornoœci na spêkanie zmêczeniowe
powodowane zmieniaj¹cym siê obci¹¿eniem dynamicznym, wywo³ywanym przez poruszaj¹ce siê pojazdy mechaniczne,
l wzrostu odpornoœci na niszczenie zachodz¹ce pod
wp³ywem dzia³ania œrodków do usuwania lodu,
l wzrostu lepkoœci polimeroasfaltów w stosunku do
asfaltów stosowanych dotychczas, osi¹ganej w temperaturze ich wytwarzania i przetwarzania na kompozycje polimeroasfaltowo-mineralne s³u¿¹ce do
wytwarzania nawierzchni drogowych,
l podwy¿szenia odpornoœci na starzenie zachodz¹ce
podczas magazynowania polimeroasfaltów i kompozycji polimeroasfaltowo-mineralnych oraz w trakcie
u¿ytkowania nawierzchni drogowych.

2. Asfalty modyfikowane
kopolimerami blokowymi
Wœród pierwszych doniesieñ na temat nowych odmian polimerów butadienowo-styrenowych o budowie
blokowej na uwagê zas³uguje krótka wzmianka og³oszona w roku 1969 przez Shell Company podaj¹ca, ¿e nowy
polimer mo¿e zast¹piæ tradycyjny kauczuk naturalny
sieciowany siark¹ [16]. W roku 1972 po raz pierwszy
opisano wp³yw dodatku kopolimeru blokowego styren –
butadien – styren (zawartoœæ bloku sztywnego 30%) na
poprawê ci¹gliwoœci i nawrotu sprê¿ystego asfaltu [17];
zapocz¹tkowa³o to powstanie nowej grupy materia³ów
o nazwie elastomeroasfalty. Do wytwarzania tego rodzaju asfaltów modyfikowanych wykorzystuje siê zarówno
kauczuki syntetyczne dwublokowe [18], jak i trójblokowe kopolimery typu styren – butadien – styren (SBS) lub
typu styren – izopren – styren (SIS) [19-29].
Grabowski i in. [30] badali wp³yw iloœci elastomeru
typu SBS, zmieniaj¹cej siê od 4 do 8%, na w³aœciwoœci
reologiczne asfaltu. Stwierdzili, ¿e niezale¿nie od iloœci
elastomeru, wzros³a lepkoœæ dynamiczna wszystkich
analizowanych kompozycji. Ponadto dodatek SBS w
iloœci 4% lub wiêkszej powodowa³ wzrost nawrotu sprê¿ystego po 180 min do wartoœci 99,9%, co œwiadczy, ¿e
asfalty modyfikowane elastomerami s¹ materia³ami lepkosprê¿ystymi o dominuj¹cych cechach sprê¿ystych.
Stastna wraz ze wspó³pracownikami [31] bada³
wp³yw struktury kopolimerów SBS (liniowego lub ra-
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dialnego) i ró¿nej zawartoœci styrenu (odpowiednio 28%
mas. i 30% mas.) na w³aœciwoœci modyfikowanych asfaltów. Do badañ u¿yto asfaltu o penetracji 200/300. Badano lepkoœæ otrzymanych uk³adów w temperaturze
70°C. Uzyskane wyniki pozwoli³y stwierdziæ, ¿e kompozycje zawieraj¹ce SBS liniowy charakteryzuj¹ siê wy¿sz¹
lepkoœci¹ w tej temperaturze, co jest korzystne z punktu
widzenia wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.
W literaturze z roku 2008 [32] przeanalizowano
wp³yw iloœci modyfikatora (3, 5 i 7%) – kopolimeru trójblokowego o nazwie handlowej Kraton (Shell Chemicals) – na w³aœciwoœci u¿ytkowe asfaltu drogowego
50/70 (Rafineria Gdañska). Okaza³o siê, ¿e w przypadku uk³adu zawieraj¹cego 5% mas. modyfikatora SBS
zmniejszeniu uleg³a penetracja z 62,4 do 54,3 [0,1 mm],
obni¿y³a siê temperatura ³amliwoœci wg Fraassa z
–13,5°C do –16,5°C, natomiast o oko³o 12°C wzros³a
temperatura miêknienia osi¹gaj¹c 65,3°C. Uk³ady SBS –
asfalt poddano badaniom starzeniowym ró¿nymi metodami: RTFO (standard rolling thin film oven) [33], PAV
(pressure aging vessel) [34, 35] oraz termicznemu procesowi utleniana [36, 37]. Porównano te elastomeroasfalty z ich niemodyfikowanymi analogami. Okaza³o siê,
¿e asfalty modyfikowane poddane starzeniu eksploatacyjnemu charakteryzuj¹ siê korzystnymi wartoœciami
nastêpuj¹cych parametrów: mniejszym wskaŸnikiem
modu³u zespolonego, mniejszym wzrostem iloczynu
G*·sin d oraz wiêkszym wskaŸnikiem tangensa k¹ta
przesuniêcia fazowego, co œwiadczy o mniejszej podatnoœci takich materia³ów na koleinowanie. Najwiêksz¹
odpornoœæ wykazywa³y asfalty modyfikowane 7% mas.
kopolimeru SBS.
Zhang i Yu badali wp³yw iloœci dwublokowego kopolimeru SBR (styrene butadiene rubber) na zmiany w³aœciwoœci asfaltu. Mieszaninê asfaltu z polimerem ogrzano
do 130°C i mieszano przez ok. 50 min. Modyfikacji poddano asfalt o penetracji 80 [0,1 mm] i temperaturze
miêknienia 46°C. Dodatek kauczuku mieœci³ siê w zakresie od 0 do 6%. Dla najwiêkszych zawartoœci polimeru w mieszaninie uzyskano wzrost temperatury miêknienia do 60°C, obni¿aj¹c jednoczeœnie dwukrotnie penetracjê [38].

3. Asfalty modyfikowane kopolimerami blokowymi i siark¹
Wiele prac poœwiêcono analizie zmian zachodz¹cych
w elastomeroasfaltach otrzymywanych w wyniku modyfikacji asfaltów za pomoc¹ SBS z dodatkiem siarki
[39-46]. Zespó³ Chen i in. [47] w roku 2007 bada³
wp³yw iloœci SBS (w zakresie 1-7% mas.) i siarki (od 0 do
5% mas.) na modyfikacjê asfaltów o penetracji 96 i 68
[0,1 mm] i temperaturze miêknienia wynosz¹cej odpowiednio 38 °C i 50°C. Badania temperatury miêknienia
wykonane metod¹ PiK wskazuj¹, ¿e asfalty modyfikowane 7% polimeru oraz 5% siarki wykazuj¹ najni¿sze war-
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toœci penetracji i najwy¿sze temperatury miêknienia. Badania mikroskopowe potwierdzaj¹, ¿e wraz ze wzrostem
zawartoœci siarki malej¹ rozmiary cz¹stek polimeru, co
sugeruje równomierne rozprzestrzenianie SBS w matrycy asfaltowej. Zmniejszenie rozmiarów cz¹stek elastomeru œwiadczy o polepszeniu kompatybilnoœci uk³adu
dziêki zachodz¹cemu przy udziale siarki procesowi wulkanizacji.
Wp³yw dodatku siarki do asfaltu modyfikowanego
zbadali równie¿ naukowcy z Chin [48]. Potwierdzili oni,
¿e dodatek siarki wp³ywa korzystnie na stabilnoœæ uk³adu oraz dobr¹ kompatybilnoœæ sk³adników. Swoje
wnioski oparli na badaniach temperatury miêknienia
warstw dolnej i górnej próbek. W przypadku modyfikacji asfaltu wy³¹cznie kopolimerem SBS ró¿nice temperatury miêknienia materia³u z ró¿nych warstw siêga³y nawet 15°C, niezale¿nie od iloœci dodanego polimeru. Natomiast 5-proc. dodatek siarki spowodowa³, ¿e temperatury miêknienia obu warstw nie ró¿ni³y siê i wzrasta³y
wraz ze zwiêkszaniem iloœci elastomeru.

4. Asfalty modyfikowane
kopolimerami blokowymi
i nanonape³niaczami /
nanocz¹stkami
Wp³yw dodatku montmorylonitu (MMT) do asfaltu
modyfikowanego kopolimerem SBS badali Yu i in. [49,
50]. Wytworzono dwa rodzaje kompozytów. W pierwszym przypadku do elastomeroasfaltu dodano montmorylonit sodu (Na-MMT), zaœ w drugim przypadku montmorylonit organofilowy (OMMT). Pomiary XRD (analiza
rentgenowska dyfrakcyjna) wykaza³y, ¿e kompozycje
Na-MMT/SBS/asfalt mog¹ tworzyæ strukturê interkalowan¹, natomiast kompozycje OMMT/SBS/asfalt –
strukturê eksfoliowan¹. Dodatkowo oba uk³ady charakteryzowa³y siê lepsz¹ stabilnoœci¹ termiczn¹, co autorzy
przypisuj¹ utworzonym nowym strukturom, które stanowi¹ niejako barierê dla tlenu, dziêki czemu zmniejsza
siê efekt utleniania asfaltu oraz degradacji SBS. Podobne kompozycje asfaltu, zawieraj¹ce jednoczeœnie SBS i
montmorylonit, badano pod k¹tem zmian zachodz¹cych
pod wp³ywem promieniowania UV [51-52]. Do oceny
starzenia pod wp³ywem UV s³u¿y tzw. lepkoœciowy indeks starzenia (VAI), który jest równy stosunkowi ró¿nicy lepkoœci asfaltu po starzeniu i przed starzeniem do
wartoœci lepkoœci przed starzeniem. Wartoœci VAI niemodyfikowanych asfaltów, asfaltów modyfikowanych
SBS oraz asfaltów modyfikowanych SBS i MMT znacznie ró¿ni¹ siê. Badania wskazuj¹, ¿e wartoœæ indeksu
VAI uk³adu SBS/asfalt jest ni¿sza ni¿ uzyskana dla czystego asfaltu. Autorzy t³umacz¹ ten fakt degradacj¹ polimeru pod wp³ywem UV. Najkorzystniejsz¹ wartoœci¹ indeksu VAI charakteryzowa³ siê uk³ad SBS/MMT/asfalt,
co potwierdza korzystny wp³yw dodatku montmorylonitu opisany przez Yu i in. [49, 50].
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5. Asfalty modyfikowane
recyklatami gumowymi
Znaczna czêœæ prac opisanych w literaturze przedmiotu poœwiêcona jest modyfikacji asfaltów odpadami
gumowymi [53] lub za pomoc¹ regeneratów o ró¿nym
stopniu dewulkanizacji, otrzymywanych z recyklatów
gumowych [54]. Do otrzymywania kompozycji gumowo-asfaltowych wykorzystywane s¹ dwie metody. Pierwsza z nich, nazywana metod¹ such¹ (dry process), polega
na bezpoœrednim dodaniu do mieszalnika 3–4% frakcji
recyklatu gumowego o ró¿nych rozmiarach ziaren mieszcz¹cych siê w przedziale 1,6-6,3 mm. Recyklat spe³nia
w tym przypadku rolê zamiennika czêœci kruszywa [55].
Œrodek modyfikuj¹cy mo¿e byæ wprowadzany zarówno
do czystego, niemodyfikowanego asfaltu, jak i do asfaltu
zmodyfikowanego polimerami. Recyklat gumowy dodany do asfaltu zwiêksza odpornoœæ nawierzchni asfaltowej na pêkanie i znacznie obni¿a ha³aœliwoœæ ruchu –
nawet poni¿ej 75 dB [56, 57].
Drug¹ metod¹ jest tzw. metoda na mokro (wet process), która pozwala uzyskaæ asfalt o wiêkszej lepkoœci
[58]. Metoda ta polega na wymieszaniu recyklatu gumowego z asfaltem w temperaturze 170-220°C w czasie
2 h. Cz¹stki gumy zanurzone w gor¹cym asfalcie szybko
pêczniej¹ i absorbuj¹ sk³adniki o podobnych parametrach rozpuszczalnoœci, dziêki czemu ulegaj¹ one czêœciowemu rozpuszczeniu, natomiast silne wi¹zania poprzeczne w elastomerze zapobiegaj¹ ca³kowitemu rozpuszczeniu ziaren recyklatu w matrycy asfaltowej [58].
Wp³yw iloœci recyklatu gumowego na zmiany w³aœciwoœci asfaltu zaprezentowano w rozprawie doktorskiej
[59]. Recyklat gumowy pochodzi³ z zak³adu GUMA Ltd.
Bolechowo. Wyjœciowym asfaltem by³ produkt firmy

w przypadku modyfikacji SBS lub plastomerami. Te oddzia³ywania nie s¹ termodynamicznie trwa³e i w miarê
up³ywu czasu w polimeroasfalcie dochodzi do rozwarstwienia faz. Rozwarstwienie to zachodzi szybciej w temperaturach podwy¿szonych.
Wp³yw wielkoœci cz¹stek recyklatu na w³aœciwoœci
asfaltów modyfikowanych bada³ Navarro wraz ze
wspó³pracownikami [64]. Do asfaltu dodawano piêæ
frakcji cz¹stek o rozmiarach: 0,1, 0,29, 0,35, 0,63 i
0,74 mm. W przypadku asfaltu zawieraj¹cego frakcjê
0,1 zaobserwowano nieco wy¿sze wartoœci modu³ów G*
i G** w porównaniu z asfaltem 60/70 niemodyfikowanym, zaœ minimalne wartoœci tych modu³ów zarejestrowano po dodaniu do asfaltu frakcji 0,74.
Badania starzenia asfaltów modyfikowanych za pomoc¹ dodatku recyklatu gumowego metodami PAV oraz
utleniania termicznego przedstawiono w pracach [65,
66]. Niezale¿nie od zastosowanej metody badania kompozycje gumowo-asfaltowe wykazywa³y lepsz¹ odpornoœæ na starzenie w stosunku do asfaltów niezawieraj¹cych recyklatów gumowych dziêki absorbowaniu
przez gumê ma³ocz¹steczkowych frakcji maltenowych.

6. Polscy producenci
polimeroasfaltów
Szacuje siê, ¿e polimeroasfalty stanowi¹ obecnie
30% ca³kowitej produkcji asfaltów naftowych w Polsce.
Ró¿nica w cenie 1 tony asfaltu niemodyfikowanego i
elastomeroasfaltu wynosi ok. 1000 z³. Oznacza to, ¿e za
1 tonê asfaltu modyfikowanego p³aci siê o 24,48 % dro¿ej. Bior¹c jednak pod uwagê jego znacznie korzystniejsze w³aœciwoœci, takie jak wy¿sza temperatura miêknienia, ni¿sza temperatura ³amliwoœci, a przede wszystkim

Tabela 1. Lista producentów polimeroasfaltów w Polsce [67]
Table 1. List of manufacturers of polymer-based asphalts in Poland [67]
Producent

Miejsce produkcji

Rodzaj polimeroasfaltu

Nazwa handlowa

LOTOS Asfalt

Gdañsk

elastomeroasfalt

Modbit

BP Bitumen Poland

Œcinawa

elastomeroasfalt

Olexobit

ORLEN Asfalt

Trzebinia

elastomeroasfalt

Orbiton

NCC Industri

Warszawa

elastomeroasfalt

Viacobit

PL Bitunova

Bierawa

elastomeroasfalt

PmA PL-Bitunova

Lotos Asfalt o penetracji 25 [0,1 mm]. Iloœæ dodawanego
recyklatu gumowego mieœci³a siê w zakresie 0-12%. Najni¿sze wartoœci penetracji (ok. 40 [0,1 mm]) uzyskano
dla kompozycji asfaltowych zawieraj¹cych 3 i 6% recyklatu gumowego Modyfikacja asfaltu za pomoc¹ recyklatu gumowego dodawanego w iloœci od 0 do 5% powodowa³a wzrost temperatury miêknienia o ok.12 °C.
W literaturze mo¿na tak¿e znaleŸæ wyniki analiz dotycz¹cych oddzia³ywania asfalt-guma [60-63]. Wykazano, ¿e oddzia³ywania te s¹ natury fizycznej, podobnie jak
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wy¿szy nawrót sprê¿ysty, ró¿nica ceny nie powinna stanowiæ przeszkody dla wykorzystania tego asfaltu do budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu. Tabela 1 zawiera
wykaz producentów polimeroasfaltów w Polsce.

7. Podsumowanie
Powy¿szy przegl¹d literatury wyraŸnie wskazuje na
wzrost zainteresowania asfaltami modyfikowanymi za
pomoc¹ kopolimerów blokowych typu SBS oraz recykla-
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tów gumowych, jaki odnotowano w ci¹gu ostatnich
dwóch dekad. Dodatek odpowiedniego zwi¹zku wielkocz¹steczkowego mo¿e korzystnie wp³yn¹æ na w³asnoœci
u¿ytkowe asfaltów, tj. wy¿sz¹ temperaturê miêknienia
(nawet o 12 °C), obni¿enie temperatury ³amliwoœci (poni¿ej -16 °C) oraz uzyskanie ponad 99% nawrotu sprê¿ystego, co jest szczególnie wa¿ne z punktu widzenia eliminacji zjawiska powstawania kolein. Natomiast rozwarstwianiu siê faz pod wp³ywem podwy¿szonej temperatury mo¿na w znacznym stopniu zaradziæ przez dodatek
siarki.
Sk³adam serdeczne podziêkowania dr hab. in¿. Helenie Janik, prof. PG oraz prof. dr hab. in¿. Adolfowi Balasowi za cenne wskazówki merytoryczne i konsultacje
w trakcie przygotowywania niniejszego artyku³u.
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