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Wstęp
w technologii mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco
(dalej mma) wydzielają się opary i aerozole, których stężenie
zależy przede wszystkim od temperatury mma. im wyższa
jest temperatura mma, tym większe
jest stężenie oparów i aerozoli.
ze względów ochrony na stanowisku pracy i ochrony środowiska uzasadnione jest więc
dążenie, aby obniżyć temperaturę produkcji i wbudowywania mma tak dalece, jak
to jest możliwe.
Prostym i praktycznym sposobem obniżenia temperatury
mma, w stosunku do dotychczas
stosowanej, jest zmniejszenie lepkości
przez dodanie organicznych i mineralnych
dodatków. dozowanie tego rodzaju dodatków
pozwala także osiągnąć, obok obniżenia temperatury,
inne jeszcze korzyści jak np. poprawę urabialności mma,
zwiększenie odporności na odkształcenia, wcześniejsze przekazanie
nawierzchni do ruchu.
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Wstęp

Początkowo sposób ten był praktykowany
w mieszankach asfaltu lanego, ponieważ
ich produkcja i wbudowywanie odbywa się
w najwyższych zakresach temperatury.
Uzyskane dobre rezultaty w odniesieniu
do asfaltu lanego spowodowały szybkie
przeniesienie stosowania tego sposobu do
wałowanych mma.
różne metody redukcji temperatury produkcji i wbudowywania mma
zostały ujęte w przepisie technicznym „wskazówki do obniżenia
temperatury mieszanek mineralno-asfaltowych” (niem. „Merkblatt für
Temperaturabsenkung von Asphalt” – M TA) [1], opublikowanym
przez FGSV w 2006 r. wskazówki te w momencie druku
niniejszego przewodnika są w trakcie nowelizacji.
Bazując na doświadczeniach, wyjaśniono w niniejszym poradniku aktualne metody obniżenia temperatury wałowanych
mma i asfaltów lanych, przedstawiono szczegóły z praktycznego punktu widzenia oraz podano informacje i
wskazówki przydatne kierownictwu budowy zarówno w
produkcji mma jak i ich wbudowywaniu, a także przy
wykonywaniu badań laboratoryjnych.
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Zasady ogólne

z początkiem 2008 r. komisja ds. niebezpiecznych substancji przy federalnym ministrze pacy i spraw socjalnych,
ustaliła dopuszczalną granicę wydzielanych oparów i aerozoli z asfaltu przy
robotach na gorąco z użyciem asfaltu
lanego, wynoszącą 10 mg/mm3.
wynika z tego, że asfalty lane mogą
być produkowane, transportowane i
wbudowywane tylko w temperaturze
ni ż szej od 230 °C. Jest to mo ż liwe
jedynie w przypadku zastosowania
dodatku zmieniającego lepkość.
Jeś li więc w niniejszym poradniku
jest mowa o asfalcie lanym, to należy
rozumieć, że jest to mieszanka nieprzekraczająca górnej granicy temperatury 230 °C. dotyczy to asfaltu
lanego, przeznaczonego zarówno
na warstwę ścieralną nawierzchni
drogowej wg TL-Asphalt-StB 07 i
zTV Asphalt StB 07, jak również na
warstwę ochronną na obiektach
mostowych i warstwę jastrychu w
budownictwie kubaturowym.

Zasadnicze problemy
Obniżenie temperatury mieszanek mineralnoasfaltowych przynosi następujące korzyści:
■ Zmniejszenie emisji oparów i aerozoli z

asfaltu przy robotach na gorąco
Można powiedzieć, że redukcja temperatury o 10 °C powoduje w przybliżeniu
zmniejszenie o połowę emisji oparów i
aerozoli.

■ Oszczędność energii i redukcja

emisji CO2
W wyniku obniżenia temperatury o 30 °C
oszczędza się energię 9 kWh na 1 ton
wyprodukowanej mma. Odpowiada to około
0,9 litra oleju grzewczego EL na każdą
tonę mma; odpowiednio też zredukowana
jest emisja CO2.
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Zasady ogólne

Zasadnicze problemy
■ Wzrost odporności na odkształcenia

Organiczne dodatki zmieniające lepkość
lepiszcza w kierunku jej zmniejszenia
przyczynia się ponadto do poprawy odporności mma na odkształcenia w wyższej
temperaturze występującej latem.
■ Wcześniejsze oddanie nawierzchni do

ruchu
Nawierzchnia wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej, która zawiera organiczne
dodatki zmieniajce lepkość i jest wyprodukowana oraz wbudowana w obniżonej
temperaturze, może być wcześniej przekazana do ruchu.
■ Ułatwione zagęszczanie

Modyfikacja mma, nawet bez obniżenia jej
temperatury, wyraźnie poprawia podatność
takiej mma na zagęszczanie. Jest to szczególnie korzystne w razie potrzeby ręcznego wbudowywania mma lub wykonywania
robót w niesprzyjąjcych warunkach pogodowych. Wskaźnik zagęszczenia może
być uzyskany z całą pewnością, a wbudowanie cienkich warstw jest ułatwione.
■ Zmniejszenie podatności lepiszcza na

starzenie
Obniżona temperatura produkcji i wbudowywania mma zmniejsza zjawisko termicznego
starzenia lepiszcza.
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Określenia
Emisja CO2
Masa CO2, którą emituje wytwórnia,
liczona na jedną tonę wyprodukowanej
mma.
Woda krystalizacyjna
Woda związana występująca w ciałach
krystalicznych. Zwykle jedna cząsteczka substancji w jednej lub więcej
cząsteczek wody. Odmiennie od niej
woda w zeolitach (patrz poniżej) nie
tworzy krystalicznej sieci, jednakże
tkwi w określonych miejscach sieci.
Woda krystaliczna jest tylko luźno
związana i ulatnia się przy ogrzewaniu,
co w przypadku zeolitów prowadzi do
małej zmiany struktury.
Obniżenie temperatury
Redukcja temperatury produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej w porównaniu do temperatury
zwykle stosowanej w produkcji i wbudowywaniu danego rodzaju mma.

Mineralne dodatki
zmieniające lepkość
Składniki mineralne (np. zeolit), które
zawierają fizycznie lub chemicznie
związaną wodę (np. wodę krystaliczną)
i są dodawane do mieszanki minralnoasfaltowej w procesie jej produkcji, co
umożliwia obniżenie temperatury wytwarzania i wbudowywania mma.

Zeolity
Krystaliczne krzemiany metali alkalicznych lub krzemiany wapniowców,
które oddają swoją krystaliczną wodę
w sposób ciągły i bez zmiany struktury
krystalicznej; w miejscach usuniętej
wody tworzą się nowe połączenia i
mogą działać także, jako wymieniacz
jonowy (jonit).

Organiczne dodatki zmieniające
lepkość
Materiały, które tak zmieniają właściwości reologiczne lepiszcza, aby
możliwe było obniżenie temperatury
produkcji i wbudowywania mma.
Lepiszcze o zmienionej lepkości
Lepiszcze, którego właściwości reologiczne są tak zmienione przez dodanie
odpowiedniej substancji, że temperatura
produkcji i wbudowywania mma może
być obniżona. Dostarczane lepiszcze
o zmienionej lepkości jest oznakowywane, jako wyrób gotowy do użycia.
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Zasady ogólne

2

Techniczne zasady
budowlane
Zastosowanie
Zasadniczo wszystkie rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych mogą być
produkowane w obniżonej temperaturze
lub o zmienionej lepkości. Obniżenie
temperatury ma szczególne znaczenie
w nastpujących przypadkach:

■ produkcja i

wbudowywanie
asfaltu lanego,
■ budowy

wymagające
oszczędności
czasowych
(nawierzchnie
lotnisk, roboty
w porze
nocnej),
■ roboty

wykonywane
w niesprzyjających
warunkach pogodowych
(pora roku),
■ nawierzchnie drogowe

i powierzchnie
przemysłowe o bardzo
dużym obciążeniu.
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W przypadku mma o obniżonej temperaturze obowiązują generalnie te same,
niezmienione wymagania dotyczące
podłoża, składu mma i warstwy z
niej wykonanej, odpowiednio według
TL Asphalt-StB i ZTV Asphalt-StB.
Obowiązują także wszystkie uregulowania w zakresie wbudowywania za
wyjątkiem postanowień, które dotyczą
temperatury lepiszcza i mieszanki
mineralno-asfaltowej.
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Wyroby budowlane

Lepiszcze i dodatki
Do produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych o obniżonej temperaturze/
zmienionej lepkości stosowane są
albo gotowe zmodyfikowane lepiszcza
(dalej określane jako gotowe wyroby)
albo różnego rodzaju dodatki. Dodatki
zmieniające lepkość mogą być organiczne lub mineralne.
Zebrane przez federalną administrację
drogową doświadczenia z dotychczasowych, udanych zastosowań lepiszczy o zmienionej lepkości (gotowe
wyroby) i dodatków zmieniających lepkość są jednoznacznie pozytywne.
Są one przedstawione w opracowaniu
pod tytułem „Podsumowanie doświadczeń w stosowaniu gotowych
wyrobów i dodatków obniżających
temperaturę mma” [3], dostępnym na
stronie internetowej: www.bast.de
(➞ Fachthemen➞ Straßenbautechnik➞temperaturreduzierte Asphaltbauweisen).

Gotowe wyroby wytwarzane są z
asfaltów drogowych lub asfaltów modyfikowanych polimerami zgodnie z
TL Bitumen-StB i organicznych dodatków zmieniających lepkość, które dalej
są opisane. Dodatek musi być homogenicznie rozprowadzony w lepiszczu,
a poza tym stabilność lepiszcza z
dodatkiem podczas magazynowania
nie może być zmniejszona.
W przypadku stosowania lepiszczy, jako gotowych wyrobów, należy
zwracać uwagę na informacje producenta podane w karcie wyrobu.
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Wyroby budowlane

Organiczne dodatki zmieniające
lepkość
Organiczne dodatki zmieniające lepkość stosowane są albo do wytwarzania lepiszczy o zmienionej lepkości
(wyroby gotowe), albo dozowane bezpośrednio do mma podczas produkcji.
Gotowe wyroby wytwarzane są w specjalnych urządzeniach i dostarczane
w formie do bezpośredniego użycia.
Zapewnione jest to homogenicznym
rozprowadzeniem dodatku w lepiszczu.
Dotychczas stosowane organiczne
dodatki zmieniające lepkość można
przyporządkować do trzech różnych
grup (tabela 1).

Woski Fischera-Tropscha
Parafiny Fischera-Tropscha (FT) są
alifatycznymi węglowodorami o długich
łańcuchach, które uzyskuje się w
wyniku syntezy Fischera-Tropscha w
katalitycznym tłoczeniu pod wysokim ciśnieniem gazu syntezowego
(CO2 i H2).
Długość łańcuchów cząsteczek FT różni
się od długości łańcuchów parafiny
zawartej w ropie naftowej.
Z tego wynika, że parafiny FT mają inne
fizyczne właściwości i nie mogą być
porównywane z parafiną zawartą w
asfalcie.
Parafiny FT są całkowicie rozpuszczalne w asfalcie w temperaturze powyżej
115 °C; po wymieszaniu tworzą homogeniczną mieszaninę z bazowym asfaltem i obniżają jego lepkość w stanie
płynnym.

8

Podczas schładzania mma krystalizująca parafina FT tworzy w asfalcie
krystality, które podwyższają stabilność i odporność mieszanki mineralnoasfaltowej na odkształcenia.

Tabela 1

Opis dodatku zmieniającego
lepkość i jego wpływ
na przykładzie
asfaltu drogowego 50/70
Materiał

Opis

Wosk Fischera-Tropscha

Amid kwasu
tłuszczowego
(wosk amidu)

Wosk montana

Wygląd

Biały proszek
lub granulat

Biały proszek lub
granulat

Brązowy proszek
lub pastylki

Struktura

Alifatyczne długie
łańcuchy wglowodorowe

Diamid kwasu
tłuszczowego

Ester kwasu
montana

Właściwości

Temperatura kroplenia

[°C]

114 do 120

140 do 145

110 do 140

Temperatura krzepnięcia

[°C]

100 do 105

135 do 142

100 do 130

130 °C

11 do 15

niemierzalna

20 do 200

dynamiczna
w mPas w

140 °C

9 do 13

13 do 17

nie określon

temperaturze

150 °C

8 do 12

9 do 13

5 do 15

Dozowanie [%, m/m]

3,0*

3,0*

2,5 do 3,0*

Wzrost temperatury
mięknienia PiK [°C]

25 do 35

40 do 55

według
informacji
producenta

Zmniejszenie penetracji
[1/10 mm]

15 do 25

10 do 15

według
informacji
producenta

Lepkość

Sposób
oddziaływania na
właściwości

*) w stosunku do masy lepiszcza
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Amidy kwasu tłuszczowego
Amidy kwasu tłuszczowego są alifatycznymi węglowodorami o długich
łańcuchach, które produkuje się syntetycznie. Długości łańcuchów cząsteczek
amidów kwasu tłuszczowego różnią
się od długości łańcuchów parafiny
zawartej w ropie naftowej.

H
H
I
I
H—C—C
I
I
H
H

Z tego wynika, że amidy kwasu
tłuszczowego mają inne fizyczne
właściwości i nie
H
O
mogą być poI
… —C—C
równywane z paI
H2
rafiną zawartą w
H
asfalcie.
Amidy kwasu tłuszczowego są całkowicie rozpuszczalne w asfalcie w
temperaturze powyżej 140 °C; po wymieszaniu tworzą homogeniczną mieszaninę z bazowym asfaltem i obniżają
jego lepkość w stanie płynnym.
Podczas schładzania mma krystalizujące amidy kwasu tłuszczowego
tworzą w asfalcie krystality, które
podwyższają stabilność i odporność
mieszanki mineralno-asfaltowej na
odkształcenia.
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Woski montana
Woski montana i produkowane z nich
związki pochodne są uzyskiwane z
przeróbki węgla brunatnego i składają
się z wysokocząsteczkowych węglowodorów o temperaturze topienia od
110 do 140°C.
Z tego wynika, że woski montana mają
inne fizyczne właściwości i nie mogą
być porównywane z parafiną zawartą
w asfalcie.
Woski montana są całkowicie rozpuszczalne w asfalcie w temperaturze
powyżej ich temperatury topnienia;
po wymieszaniu tworzą homogeniczną
mieszaninę z bazowym asfaltem i obniżają jego lepkość w stanie płynnym.
Podczas schładzania mma krystalizujące woski montana tworzą w
asfalcie krystality, które podwyższają
stabilność i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na odkształcenia.
Woski motana mogą być dozowane
bezpośrednio do mieszalnika na wytwórni mma z zachowaniem odpowiedniego czasu mieszania; w przypadku
asfaltu lanego mogą być dozowane do
kotła transportowego wyposażonego
w mieszadło.

Tabela 2

Opis materiału –
mineralny dodatek
zmieniający lepkość

Opis

Zeolity
■ Zeolity typu A są dostępne w handlu,

jako proszek barwy białej lub żółtej.
■ Parametrami są uziarnienie i gęstość.

Mineralne dodatki
zmieniające lepkość
Jako mineralne dodatki zmieniające
lepkość stosuje się zeolity naturalne
lub wytworzone przemysłowo. Zeolity są krzemianami przestrzennymi
(tektokrzemianami) z luźną strukturą,
które wchłaniają do wnętrza obce
cząsteczki i mogą je wydalić (oddać)
bez zmiany kształtu. Zeolity są
stabilne pod względem kształtu i
wielkości.

■ Uziarnienie informuje o obchodzeniu

Wygląd

się z nim i metodzie do zastosowania.
■ Gęstość wskazuje na porowatość

struktury.
■ Trójwymiarowe krzemiany

przestrzenne z dużymi oczkami
przylegającej struktury oraz dużą
zawartością wolnych przestrzeni
albo kanalików.
Struktura

■ Pory mają wielkość od 2 do 5 Å

(1 Å = 10 -10 m).
■ Zeolity są stabilne pod względem

Zeolity stosowane są w technice
chemicznej, jako selektywno – strukturalne katalizatory, które zależnie od
wielkości porów wyzwalają określoną
reakcję. W budownictwie drogowym
stosuje się tylko zeolity typu A o
wielkości porów od 2 do 5 Å (1 Å =
10-10 m).
Ponieważ aktywne centra znajdują
się wewnątrz, zeolity typu A mogłyby
reagować tylko z wodą, tj. wydalać lub
wchłaniać. Ze względu na tą właściwość zeolity nazywane są również
sitami molekularnymi (cząsteczkowymi).

kształtu i wielkości.
■ Zeolity mogą wchłaniać do wnętrza

obce cząsteczki i następnie je
wydalać bez zmiany kształtu.
■ Zeolity nie reagują swoją stroną

Właściwości/
sposób
oddziaływania

zewnętrzną z otoczeniem, ponieważ
wszystkie aktywne centra znajdują
się we wnętrzu porów i wolnych
przestrzeni.
■ Wchłanianie i wydalanie wody jest

odwracalne i nie ma żadnego wpływu
na szkielet krzemianowy.
■ Zeolity naturalne zawierają około

6 do 12 % wody, a wytwarzane
przemysłowo do 25 %.
■ Woda ta jest selektywnie wydalana

przy temperaturze od 70 do 220 °C.
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Sposób oddziaływania
Organiczne dodatki zmieniające
lepkość
Organiczne dodatki zmieniające lepkość
(albo zawarte w gotowym lepiszczu albo
dodawane w procesie produkcji mma)
obniżają lepkość lepiszcza w wysokiej
temperaturze i tym samym umożliwiają
redukcję temperatury produkcji i wbudowywania mma. Zmniejszenie lepkości
następuje w temperaturze mma powyżej
temperatury krzepnięcia dodatku, a

nawet nieco poniżej tej temperatury.
Przy obniżaniu się temperatury efekt się
odwraca (patrz wykres), tj. sztywność
lepiszcza w mma jest wyższa w porównaniu do wyjściowego lepiszcza. W
rezultacie tego uzyskuje się większy
wpływ lepiszcza na odporność mma na
odkształcenia.

zasadnicza zależność między temperaturą a
lepkością przy modyfikacji organicznymi
dodatkami zmieniającymi lepkość.

Lepkość

modyfikowany
niemodyfikowany

zakres żądanej temperatury
wbudowanie –
mieszank temperatura
10

180

Temperatura [°C]
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Mineralne dodatki zmieniające
lepkość
Jako mineralne dodatki zmieniające
lepkość stosowane są przeważnie
wytworzone syntetycznie zeolity. Naturalne zeolity zawierają od około 6 do
10 % (m/m) wody, syntetyczne do
około 25 % (m/m). To odpowiada ca.
1 do 1,5 litra krystalizacyjnej wody w
1 tonie mma.

W trakcie schładzania mma i lepiszcza
mikropęcherzyki pary kondensują, co
powoduje ponowny wzrost lepkości
lepiszcza do pierwotnej wartości, a
lepiszcze oraz wytworzona mma odzyskują swoje początkowe (pierwotne)
właściwości.

W trakcie procesu wytwarzania mma
zeolity dodaje się z wypełniaczem.
Przez podgrzanie do temperatury mieszania zeolity oddają powoli związaną
w nich wodę do otaczającego je asfaltu.
To oddawanie następuje w postaci
mikro-pęcherzyków, które zostają rozprowadzone w asfalcie. W wyniku tego
lepkość robocza asfaltu mocno obniża
się i dlatego też wyprodukowana mma
może być wbudowana bez problemu
także w obniżonej temperaturze.

13

4

Produkcja mieszanki
mineralno-asfaltowej
Informacje ogólne
Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej o obniżonej temperaturze może odbywać się w dotychczas stosowanych
wytwórniach. Warunkiem bezproblemowej produkcji są dobrze funkcjonujące i
możliwie dobrze zaizolowane instalacje
odprowadzające gazy odlotowe z bębna
suszarki kruszywa, aby zapewnić utrzymanie temperatury gazów odlotowych
powyżej punktu rosy, także przy obniżonej temperaturze kruszywa w bębnie
suszarki.
W celu uzyskania odpowiedniej temperatury kruszywa może być pomocna
regulacja prędkości obrotowej bębna
suszarki. W tym przypadku wydajność
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palnika i natężenie przepływu przez
bęben suszarki mogą być odpowiednio
dobrane.
W produkcji asfaltu lanego wypró
bowanym sposobem jest wstępne
podgrzewanie wypełniacza, ponieważ
z mieszanek zimnego i gorącego
wypełniacza można łatwo uzyskać,
praktycznie „bez przygotowania”, każdą
żądaną temperaturę mma.
Temperatura produkcji mma i czas jej
transportu powinny być tak dobrane,
aby temperatura mieszanki przy desce
układarki osiągnęła zalecaną wartość
podaną w tabeli 3.

Tabela 3

Rodzaj mma

Mieszanka
mineralnoasfaltowa
wałowana

Asfalt lany

Zalecane wartości temperatury mma
produkowanych w obniżonej temperaturze
Rodzaj i gatunek
lepiszcza

Temperatura
produkcji mma

Zalecana
temperatura mma
przy desce układarki

70/100
50/70

130 do 150 °C

co najmniej 120 °C

30/45
25/55-55 A

140 do 160 °C

co najmniej 130 °C

10/40-65 A

150 do 170 °C

co najmniej 140 °C

30/45
20/30
25/55-55 A

200 do 230 °C

co najmniej 200 °C
najwyżej 230 °C

10/40-65 A

210 do 230 °C

co najmniej 210 °C
najwyżej 230 °C

Uzyskane dotychczas w praktyce
wartości obniżenia temperatury wałowanej mma, w momencie opuszczania wytwórni i transportu w czasie
około 30 minut zwykle stosowanymi
środkami transportowymi, wynoszą:

Przy temperaturze otoczenia
powyżej 20 °C
10 do 20 °C
poniżej 10 °C

Obniżenie temperatury mma
15 do 30 stopni
15 do 25 stopni
0 do 15 stopni

Jeśli temperatura otoczenia jest poniżej 10 °C i występują
silne wiatry to temperatura mma nie powinna być obniżana.
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Produkcja mieszanki
mineralno-asfaltowej

Przy produkcji mma w obniżonej temperaturze należy mieć
na względzie, że:
■ niska temperatura może być

przyczyną problemów z otwieraniem
klapy silosu na początku produkcji;
■ w każdym przypadku powinien

być starannie zaplanowany harmonogram produkcji, składowania,
transportu i wbudowywania;
■ wskazane jest unikanie dłuższego

składowania w silosie;
■ wielkość obniżenia temperatury

zależy od warunków atmosferycznych (temperatury otoczenia,
opadów deszczu, wiatru itd.),
ponieważ mają one istotny wpływ
na proces wbudowywania;
■ w celu ustalenia właściwej

temperatury mma, należy wziąć
pod uwagę jaki rodzaj mma był
uprzednio wytwarzany (może być
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potrzebny odpowiedni okres czasu
na ochłodzenie wytwórni, gdy jest
za gorąca!) i/lub aby wytwórnia
została podgrzana do „temperatury
produkcji”;
■ kruszywa przewidywane do zasto-

sowania powinny być możliwie
mało wilgotne, aby zredukować
do minimum zawartość wody w
gazach odlotowych;
■ należy zapewnić właściwe

otoczenie kruszywa lepiszczem.
W razie potrzeby można to
zapewnić przez wydłużenie czasu
mieszania lub przez zmianę
dodawania składników;
■ bieżąca zmiana na inny rodzaj/

gatunek mma w konwencjonalnej
temperaturze nie powinna następować z przyczyn jakościowych.

Dozowanie dodatków do mieszalnika
powinno być wyjątkiem!

Dozowanie organicznych dodatków
zmieniających lepkość
Dozowanie gotowego wyrobu

Dozowanie do mieszalnika otaczarki

Na rynku są dostępne, do różnych zastosowań, gotowe wyroby z organicznymi
dodatkami zmieniającymi lepkość. Są
one w pełni przydatne do bezproblemowego dodawania w konwencjonalnych
urządzeniach dozujących i dlatego nie
różnią się od dotychczas wytwarzanych
asfaltów drogowych. Do zrównania lepkości celowe jest obniżenie temperatury
lepiszcza w zbiorniku magazynowym, w
razie potrzeby należy kontrolować czas
opóźnienia naważki i/lub go dopasować.
Przy tym uwzględnione powinny być
zalecenia produkcyjne.

Woski Fischera-Tropscha i amidy kwasu
tłuszczowego mogą być wymieszane z
mma w sposób jednorodny tylko wtedy,
gdy są dozowane o płynnej konsystencji
(jak mastyks) do mieszalnika. Dlatego
konieczna jest zmiana kolejności dozowania składników do mieszalnika tak,
aby najpierw uzyskać mastyks asfaltowy,
który będzie zawierał nie mniej niż
15 % [m/m] lepiszcza. W tym celu należy
dozować drobne kruszywo i wypełniacz
w takiej ilości, aby zapewnić całkowitą
zawartość lepiszcza w produkowanej
szarży mma z takim mastyksem. Konieczne jest zwrócenie uwagi, żeby
napełnienie mieszalnika wynosiło nie
mniej niż 35 %, a dolna zasuwa była
dobrze uszczelniona. Po zadozowaniu
dodatku czas mieszania powinien wynosić co najmniej 15 s. Następnie dozowane jest pozostałe kruszywo i dalsze
mieszanie trwa 15 s.

Stosowane wyroby gotowe muszą być
stabilne podczas magazynowania.
Konieczne jest zwrócenie uwagi, aby
nie doszło do wymieszania różnych wyrobów w zbiorniku. Już niewielkie ilości
innych rodzajów wyrobów mogą zmienić właściwości lepiszcza.
Aby zapewnić niezmienną jakość mma
pierwszeństwo w stosowaniu powinny
mieć gotowe wyroby. W przypadkach,
w których gotowy wyrób nie jest
dostępny, istnieje możliwość modyfikacji na wytwórni mma.

Ta modyfikacja procesu produkcyjnego
wydłuża całkowity czas produkcji szarży
do 65 s (jeśli stosuje się gotowe wyroby,
to czas produkcji szarży nie ulega
zwiększeniu!).
Innych dodatków – abstrahując od
wyżej podanego przebiegu procesu
modyfikacji – należy unikać, ponieważ
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Produkcja mieszanki
mineralno-asfaltowej

Dozowanie organicznych dodatków
zmieniających lepkość
Dozowanie do strumienia lepiszcza
wydłużenie czasu mieszania może
nie zapewnić uzyskania prawidłowej i
jednorodnej szarży mma.
Przy wytwarzaniu asfaltu lanego
dodatki mogą być dozowane w kotle
transportowym wyposażonym w mieszadło. Całkowita ilość dodatku powinna
być zadozowana w trakcie napełniania
kotła asfaltem lanym. Czas (mieszania
dodatku z mieszanką asfaltu lanego
w kotle) do początku wbudowywania
asfaltu lanego wynosić powinien co
najmniej 60 s.

Dozowanie dodatków na wytwórni może
być dokonywane w formie płynnej przez
urządzenie do ich topienia lub w formie
stałej przez eżektor (strumienicę).
Dozowanie płynnego dodatku następuje
bezpośrednio do wagi asfaltu za pomocą
urządzenia do roztapiania wosku. Gorący
asfalt i płynny wosk ulegają wymieszaniu
i wspólnie są pompowane do zbiornika
wagowego wytwórni. Tak powstaje lepiszcze o zmienionej lepkości.

Zasada działania urządzenia to
roztapiania wosku.

Zasada instalacji eżektora
(strumienicy)
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Należy podkreślić, że dozowanie względnie
małej ilości dodatku włączone jest w sterowanie procesem produkcji mma. Umożliwia
to uzyskanie dużej dokładności i modyfikację wszystkich występujących rodzajów
asfaltów.

Zasada działania eżektora polega na
systemie strumienicy wodnej

ków, ulegają one roztopieniu i rozprowadzeniu w płynnej fazie lepiszcza.

Modyfikowane lepiszcze jest przeciskane
przez przewężenie w rurze, co powoduje,
że po przewężeniu powstaje podciśnienie.
Przez to podciśnienie może być zasysany
do strumienia lepiszcza i jednorodnie
rozprowadzony dodatek, zarówno w postaci stałej jak i płynnej.

Urządzenie dobudowuje się, jako obejście
(„bypass”), do konwencjonalnego przewodu doprowadzającego lepiszcze do wagi.
Sterowanie dozowaniem ilości dodatku
prowadzone jest według zasady objętościowej i regulowane w zależności od wymaganych zawartości lepiszcza i dodatku.
Dozowanie dodatku jest możliwe w zakresie od 2 do 12 % w stosunku do zawartości
lepiszcza.

Ponieważ temperatura lepiszcza jest
wyższa od temperatury topnienia dodat-

Objaśnienia na rysunku – od góry
Granulat
Podajnik ślimakowy
FQ =
LS =
PI =
M =

regulator
wyłącznik stanu napełnienia
czujnik ciśnienia
silnik

FQ

M
Lejek

LS

PI

Eżektor
Istniejąca

Asfalt
Pompa

instalacja lepiszcza
asfaltowego

PI

Do mieszalnika
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Produkcja mieszanki
mineralno-asfaltowej

Dozowanie organicznych dodatków
zmieniających lepkość

Obydwie metody nie wymagają wydłużenia czasu mieszania i nie ograniczają pojemności magazynowej asfaltu
na wytwórni. Wynika z tego, że produkcja nawet niewielkich ilości mma
nie stwarza problemów.

Dozowanie w kombinacji
ze stabilizatorem
Kolejną możliwością dozowania do
mieszalnika organicznych dodatków
zmieniających lepkość jest stosowanie modyfikujących włókien granulowanych, które zawierają substancję
stabilizującą (włókna celulozowe) i
organiczną substancję zmieniającą
lepkość i które mogą być dodawane
za pomocą istniejących na wytwórni
urządzeń dozujących środki stabilizujące.
Przy wyborze włókien granulowanych
i określaniu wielkości ich dodatku
należy zwracać uwagę, żeby ilość
modyfikujących włókien granulowanych w stosunku do zawartości asfaltu
była dobrana tak, aby właściwie były
dozowane ilości zarówno włókien
stabilizujących jak i wosku. Pod względem wymaganego czasu mieszania
postępowanie jest takie same jak przy
produkcji SMA.
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Dozowanie mineralnych dodatków
zmieniających lepkość

Zeolity dozowane są bezpośrednio do
mieszalnika otaczarki przed dodaniem
asfaltu.
W postaci handlowej zeolity występują,
jako biały (wytworzone przemysłowo),
lub żółty (pochodzenia naturalnego)
proszek.
W recepcie mma ilość dodawanego
zeolitu jest doliczana do ilości wypełniacza.
Dozowanie automatyczne odbywa się
z silosu. Może być zatem konieczny
przewoźny silos.

Jeśli produkowane są małe ilości mma,
to dozowanie może odbywać się
ręcznie. W takim przypadku stosuje się
dodatek opakowany w worki papierowe,
zawierające wymaganą jego ilość.
Dozowanie dodatku następuje razem
z wypełniaczem lub bezpośrednio po
jego dodaniu. Wymagane jest mieszanie, przez co najmniej 5 s, przed dodaniem asfaltu.
Warunki składowania zeolitów są
podobne jak włókien celulozowych;
powinny być one chronione przed
wpływem warunków atmosferycznych
i zawilgoceniem.
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Produkcja mieszanki
mineralno-asfaltowej

Składowanie i transport
mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanka mineralno-asfaltowa wałowana
Postępowanie z wałowaną mieszanką mineralno-asfaltową o
obniżonej temperaturze wiąże się z następującymi podstawowymi
zasadami, na które należy zwrócić uwagę:
■ wszystkie mma o obniżonej tempera-

■ jeśli czas pomiędzy załadunkiem i

turze mogą być składowane w silosie;

wyładunkiem przekracza 45 minut,
to temperatura produkcji mma powinna być podniesiona o 5 °C.

■ w starszych typach silosów niższa

temperatura może powodować problemy z klapą zamykającą (zaklejanie
się klapy);
■ dłuższe składowanie mma w silosie

nie jest wskazane i należy go unikać;
■ z reguły można zrezygnować ze

stosowania środka zapobiegającego
przyleganiu mma do skrzyni samochodu transportowego;
■ czas transportu mma o obniżonej

temperaturze powinien być możliwie
krótki;
■ czas transportu nie powinien prze-

kraczać 60 min;

Obowiązuje zasada:
Krótki czas transportu =
niższa temperatura mma
Długi czas transportu =
wyższa temperatura mma
■ w celu ochrony mma przed ochłod-

zeniem w trakcie transportu, szczególnie w niekorzystnych warunkach
otoczenia, należy stosować dokładne
oplandekowanie środka transportowego;
■ plandeka powinna być otwierana bez-

pośrednio przed rozładunkiem mma;
■ zalecane jest używanie izolowanych

wywrotek. Zastosowanie samochodów z termoizolacją podwyższa dodatkowo efektywność.
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Asfalt lany
Przewoźne kotły są zbiornikami transportowymi, których zadaniem jest
przewóz asfaltu lanego z wytwórni na
budowę bez większych zmian i pogorszenia jakości oraz uzyskanie jednorodności tej mieszanki. W transporcie

asfaltu lanego o zmienionej lepkości
nie występują żadne różnice w porównaniu do konwencjonalnej mieszanki.
Odpowiednie do transportu są kotły
zarówno z mieszadłem pionowym jak
i poziomym.

Stosowanie przewoźnych kotłów transportowych wymaga przestrzegania w szczególności następujących warunków:
■ dokładna rejestracja temperatury

■ czas przetrzymywania mma w kotle

oraz poziom napełnienia leżący
powyżej wyposażenia pomiarowego
warunkuje jednorodność mma;

transportowym, określony w punkcie 2.3.4 ZTV Asphalt-StB 07, nie
powinien przekraczać 12 godzin,
jeśli jako lepiszcze użyty jest asfalt
drogowy i 8 godzin w przypadku
zastosowania asfaltu modyfikowanego polimerem. Z tego powinien
wynikać maksymalny czas przetrzymywania mma w kotle w zależności
od temperatury i rodzaju lepiszcza.
W żadnym przypadku temperatura
asfaltu lanego nie może przekroczyć 230 °C.

■ wskaźniki temperatury należy regu-

larnie kontrolować i kalibrować, aby
wymagana temperatura mogła być
utrzymywana;
■ kierowca (operator) musi zwracać

uwagę na fakt, że ma do czynienia
z asfaltem lanym o obniżonej temperaturze i musi być bezwarunkowo
utrzymana wymagana temperatura
tej mma, gdyż może dojść do segregacji mma lub uszkodzenia lepiszcza;
■ w trakcie wbudowywania asfaltu la-

nego powinna być dokonywana
kontrola temperatury termometrem
ręcznym (najlepiej stosować termometry wgłębne).

W przypadku transportu w wiadrach i
taczkach należy, na ile jest to możliwe,
oszczędnie stosować środek zapobiegający przyklejaniu się mma. Woda zawarta
w tym środku wyparowując obniża temperaturę mma. Jeśli woda z tego środka
pozostanie zamknięta w mieszance asfaltu
lanego, powstaną bąble (pęcherze).
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5

Wbudowywanie
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Przygotowanie placu budowy

Przygotowanie podłoża

Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia
budowlanego powinni uzyskać przed
rozpoczęciem budowy szczegółowe
informacje dotyczące sposobu jej
realizacji. Jest pożądane, aby przy
pierwszym wbudowywaniu wałowanej
mma o obniżonej temperaturze,
skorzystać z doradztwa technicznego
producentów różnych lepiszczy i
dodatków.

Z uwagi na obniżoną temperaturę mma,
leżące niżej warstwy asfaltowe powinny być każdorazowo szczególnie
starannie i jednorodnie spryskane, aby
zapewnić wystarczające związanie.
Warunkiem koniecznym jest także, aby
podłoże było suche i czyste.

Wbudowywanie mieszanki
mineralno-asfaltowej wałowanej
Temperatura produkcji mma powinna
być tak dobrana, w zależności od
warunków atmosferycznych i transportowych, aby utrzymane były wymagane wartości temperatury mieszanki
przy desce układarki, wyszczególnione
w tabeli 3, rozdział 4 „Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej”.

++ = besonders geeignet
+ = geeignet
= bedingt geeignet
– = wenig geeignet

Walzverdichtung:
Variante1
Fertiger 1

Variante2
Fertige
Decke

Fertiger

Fertiger 2

Zaleca się wzięcie pod szczególną
uwagę „Podstawowe reguły wałowania
mma”, wyszczególnione w „Poradniku
wbudowywania wałowanych mma”
(patrz załącznik 2), opublikowanym
przez DAV.

mind.
15 cm

10–15 cm

Tabela 4

Zalecane wartości temperatury mma,
produkowanych w obniżonej temperaturze,
przy desce układarki

Rodzaj mma

Rodzaj i gatunek
lepiszcza

Temperatura mma przy
desce układarki

70/100
50/70

co najmniej 120 °C

30/45
25/55-55 A

co najmniej 130 °C

10/40-65 A

co najmniej 140 °C

Mieszanka
mineralnoasfaltowa
wałowana

Wyciągztabeli3wrozdziale4
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Wbudowywanie

Ze względu na zmniejszenie przedziału
czasowego wbudowywania mma o obniżonej temperaturze, wymagane jest
szczególne przestrzeganie niżej podanych zasad technologicznych:
■ równomierna prędkość

wbudowywania,
■ zasilanie układarki w sposób ciągły,
■ stała kontrola temperatury,

■ walce blisko układarki,
■ kontrolowanie wskaźnika

zagęszczenia (np. sondą izotopową),
■ szybkie dociśnięcie (włącznie z

obszarem krawędzi),
■ krótkie odcinki wałowane,
■ wyrównywanie mma bezpośrednio

za układarką,
■ przystąpienie do uszorstnienia

najpóźniej po drugim przywałowaniu
(przejściu walca),
■ zakończenie zagęszczania, w zależ-

ności od lepkości użytego lepiszcza,
możliwie przy około 100 °C.
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W trakcie wbudowywania mma o obniżonej temperaturze występują miejsca,
takie same jak przy wbudowywaniu w
normalnej temperaturze, w których następuje szybsze schładzanie (krawędzie
boczne, kliny). To schłodzenie jest jednak istotnie silniejsze, ponieważ poziom
temperatury jest niższy.
W niekorzystnych warunkach atmosferycznych i utrudnionych warunkach
wbudowywania (odcinki w miastach, na
węzłach w kształcie trąbki, wyspach itd.)
przedział czasowy wbudowywania powinien być zwiększony przez podwyższenie temperatury.

Wbudowywanie asfaltu lanego
Podane w niniejszym poradniku metody
obniżenia temperatury asfaltu lanego
służą do tego, aby nie było możliwe
przekraczanie najwyższej granicznej
temperatury 230 °C, która obowiązuje
od stycznia 2008 r. (patrz Wstęp) i
jest ustalona w TL Asphalt-StB 07 lub
ZTV Asphalt-StB 07. W związku z tym
podaje się dalej kilka wskazówek
dotyczących postępowania z asfaltem
lanym o maksymalnej temperaturze
230 °C.

Wbudowywanie ręczne warstwy
nawierzchni i jastrychu
Ze względu na zmniejszoną temperaturę wbudowywania asfaltu lanego
uległ skróceniu czas wykonywania
warstwy z tej mieszanki w porównaniu
do czasu, jaki był możliwy przed 2008 r.
Dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na:
■ szybkie i w krótkim czasie wbudowanie

i zatarcie oraz posypywanie,
■ stosowanie bliskiej odległości transportu

od kotła na miejsce wbudowania (w budownictwie kubaturowym np. zaleca się
korzystanie z wind),
■ zmienione warunki płynięcia asfaltu lanego

(przede wszystkim przy rynnach, korytkach
ściekowych o zmiennej głębokości,
rampach o dużym pochyleniu).
Szczelne podłoża (beton cementowy,
podłoże spawane, warstwa ochronna z
asfaltu lanego itd.) muszą być suche;
w przeciwnym razie wilgoć zostanie
zamknięta i póżniej powstaną znaczne
pęcherze (bąble). Jastrych z asfaltu
lanego w obiektach kubaturowych powinien być także wbudowywany na
suchym podło-żu, które w razie potrzeby
należy osuszyć stosując odpowiednie
środki. Na podłoże w budynku wilgoć
może być też naniesiona przez podeszwy butów lub koła taczek i wywrotek.
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Wbudowywanie

Wbudowywanie mechaniczne
Następujące zalecenia powinny być wzięte pod uwagę:
■ podłoże musi być czyste i suche.
■ powierzchnia styku deski rozkładarki

musi być sprawdzona.
■ asfalt lany nie powinien być zbyt

powolnie układany.
■ należy uwzględnić szybsze schład-

zanie w obrębie krawędzi.
■ konieczne jest równomierne rozpro-

wadzenie asfaltu lanego ciężką
układarką także w obszarach przy
krawędziach deski.
■ zimny materiał powinien być w

całości odrzucony.
■ należy unikać zbyt dużego zagłę-

bienia materiału uszorstniającego
(wskutek niższej lepkości).
■ należy zapewnić równe w planie

ułożenie szyn prowadzących (wciskająca się mieszanka asfaltu lanego
– opuszczanie się krawędzi).
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■ przy wbudowywaniu gorące na zimne:

zaleca się podgrzanie zimnej warstwy
urządzeniami grzewczymi.
■ w przypadku wałowania asfaltu lane-

go: początek wałowania tak dobrać,
aby materiał uszorstniający nie został
całkowicie wciśnięty w górną powierzchnię, ale z drugiej strony czas
ten powinien być tak przyjęty, żeby
materiał uszorstniający mógł być trwale wbudowany w zaprawę warstwy –
także przy wietrznej pogodzie!
■ materiał uszorstniający powinien być

podgrzany. Niezawodna jest jego
dostawa w izolowanych zbiornikach.
Wilgotny lub zbyt zimny materiał uszorstniający spowoduje złe związanie
i póżniej niedostateczną szorstkość.
■ nie należy prowadzić produkcji

materiału uszorstniającego podczas
wytwarzania asfaltu lanego.

Poprawa urabialności

W zależności od warunków atmosferycznych mogą wystąpić przypadki,
w których temperatura mma powinna
być mniej obniżona lub też wcale
nieobniżona. Zmniejszenie lepkości
lepiszcza ułatwia wbudowywanie mma
i jej zgęszczenie.
Zaleta ta może być szczególnie przydatna, gdy:
■ roboty wykonuje się ręcznie
■ występują niesprzyjające warunki

wbudowywania (silny wiatr, niska
temperatura otoczenia)
■ wbudowuje się trudno

zagęszczalną mieszankę
■ transport mma odbywa się z dużej

odległości
■ wykonuje się cienkie warstwy na

gorąco.

Niżej podane warunki i zalecenia powinny
być wzięte pod uwagę:
■ praca zagęszczająca deski układarki po-

winna być dopasowana do wbudowywanej,
mma (większej pracy zagęszczającej wymagają podbudowa i warstwa wiążąca),
■ wykonywanie warstwy ścieralnej z mma

nie wymaga z reguły stosowania deski
układarki o wysokiej energii zagęszczenia,
■ do pierwszego przywałowania powinien być

użyty walec średniej wielkości (6 do 8 ton),
pracujący bez wibracji,
■ od drugiego przywałowania możliwe jest

zagęszczanie także z włączoną wibracją lub
oscylacją i użyciem ciężkich walców,
■ do zagęszczenia mma w warstwie ście-

ralnej zaleca się stosowanie walców statycznych lub z włączoną oscylacją,
■ zagęszczenie w obrębie krawędzi powinno

być wykonane jako pierwsze, gdy mma
wykazuje wystarczającą trwałość na
odkształcenie, ale jest jeszcze podatna
na zagęszczenie.
■ Uszorstnienie jest możliwe do zrealizowania

po drugim przywałowaniu.
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Wbudowywanie

Przekazanie do ruchu

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w wyniku zastosowania
dodatków zasadniczo możliwe jest wcześniejsze oddanie nawierzchni
do ruchu. Przy czym każdorazowo muszą być uwzględnione warunki
brzegowe takie jak temperatura powietrza, grubość warstwy itd.
Następujące zalecenia należy wziąć pod uwagę:
■ wbudowywanie powinno odbywać

■ ewentualnie budowa może zasto-

się w możliwie najniższej temperaturze.

sować wskazówkę do zezwolenia
na ruch o treści: „w miarę możliwości unikać jazdy jednym śladem”.

■ temperatura wbudowywanej mma

musi być mierzona zarówno na
powierzchni jak i w środku warstwy.
■ osiągane zagęszczenie

powinno być kontrolowane sondą
izotopową.
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■ w celu zapewnienia początkowej

szorstkości zaleca się, aby nadmiar materiału uszorstniającego
usunąć dopiero po oddaniu warstwy
ścieralnej do ruchu i całkowitym jej
schłodzeniu.

Kierownictwo budowy
Aby bezbłędnie wbudować mma o
obniżonej temperaturze, kierownictwo
budowy musi dostosować się do tej
techniki wykonania robót.
W tym celu należy w
szczególności:
■ przeprowadzić dodatkowe przesz-

kolenie personelu budowy,
■ przygotować roboty zorientowane

na przygotowanie materiałów budowlanych,
■ zapewnić równomierny dowóz mma

w ilości dopasowanej do wydajności
wbudowywania,

■ nie dopuścić do żadnego zmniej-

szenia liczby walców w porównaniu
do konwencjonalnej budowy,
■ w przypadku wykonywania dwóch

warstw bezpośrednio jedna po
drugiej, kierunek wykonywania
robót powinien być odwrócony
(patrz rysunek).

■ wyposażyć budowę w odpowiednie

układarki i walce,
■ zaplanować szczegółowo przebieg

robót, zwłaszcza, gdy przewidywane jest wcześniejsze oddanie
nawierzchni do ruchu,

Przestawić kierunek wbudowywania:
Kierunek wbudowywania
drugiej warstwy

Kierunek wbudowywania
pierwszej warstwy

Początek budowy

Pierwsza warstwa

■ przy równoległym wykonywaniu ro-

bót ręcznie i układarką w obrębie wylotów, zatok autobusowych, obudów
itd., zapewnić dodatkową zdolność
produkcyjną maszyn i personelu,
Druga warstwa
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6

Badania

Informacje ogólne

Wykazanie (Dowód)
przydatności

Przepisy podane w odpowiednich
rozdziałach TL Asphalt-StB i ZTV Asphalt-StB powinny być przestrzegane.
Do czasu druku niniejszego poradnika
przepis „Wskazówki obniżenia temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej”,
wydanie 2006 („Merkblatt für Temperaturabsenkung von Asphalt”, M TA, Ausgabe 2006) jest jeszcze w nowelizacji.
W przypadku różnic pomiędzy niniejszym poradnikiem i znowelizowanymi
„Wskazówkami…” należy korzystać z
nowej wersji „Wskazówek…”.

Mieszanka mineralno-asfaltowa o
obniżonej temperaturze (zarówno
wałowana jak i asfalt lany) jest oznakowywana symbolem CE – także, gdy nie
odpowiada wymaganiom podanym w
TL Asphalt-StB – ponieważ jest zgodna
z aktualnymi Normami Europejskim
serii EN 13108.

Organiczne dodatki zmieniające lepkość
(np. amidy kwasu tłuszczowego) wpływają na wzajemne oddziaływanie z po-
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wierzchnią kruszyw tak, że w normowej
metodzie ekstrakcji na gorąco nie jest
zapewnione całkowite odzyskanie lepiszcza. Temperatura mięknienia wg
PiK jest w tych przypadkach często
niższa od temperatury świeżego lepiszcza o zmienionej lepkości. Producent lepiszcza podaje wskazówkę, jak
można uzyskać możliwie całkowity
odzysk.

W przypadku podawania rodzaju wałowanej mma o obniżonej temperaturze
(m. in. w liście przewozowym) należy
umieścić nie tylko skrót oznaczenia
wprowadzony przez TL Asphalt-StB 07,
lecz także zaznaczyć specyfikę tej
mma – np. przez dodanie „TA”.

Dowód przydatności mma z organicznym dodatkiem zmieniającym
lepkość lub lepiszczem o zmienionej
lepkości przeprowadza się według
TL Asphalt-StB, tak samo jak innych
rodzajów mma. W przypadku zastosowania innego organicznego dodatku
zmieniającego lepkość lub innego
lepiszcza o zmienionej lepkości
(gotowy wyrób) dowód przydatności
musi być ponownie przeprowadzony.
Temperaturę mięknienia PiK lepiszcza
o zmienionej lepkości oznacza się
zarówno na dostarczonym lepiszczu
jak i odzyskanym po ekstrakcji.

Aby zminimalizować wystąpienie zmienności wyników, zależnej od warunków metody badań, ustalono jednolite,
niżej podane warunki wykonywania
ekstrakcji:
■ liczba płukań: 6
■ czas ekstrakcji: 90 minut
■ oznaczenie temperatury PiK
odzyskanego lepiszcza.
Oznaczona temperatura PiK odzyskanego po ekstrakcji lepiszcza stanowi
później część składową umowy i jest
podstawą do badań kontrolnych.
W przedsięwzięciach budowlanych, w
których dąży się do obniżenia temperatury wbudowywania, a nie są jeszcze
znane wykonawcy doświadczenia z
mma o obniżonej temperaturze, powinny być wzięte pod uwagę dodatkowe
aspekty, opisane w ramach dowodu/
wykazania przydatności.
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Badania

Wykazanie (Dowód)
przydatności
Wałowana mieszanka mineralnoasfaltowa o obniżonej temperaturze
Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że w przypadku mma z lepiszczem
o zmienionej lepkości i/lub organicznymi dodatkami zmieniającymi lepkość,
próbki Marshalla, niezbędne do oznaczenia gęstości objętościowej, nie
powinny być sporządzane w przyjętej zwykle temperaturze
zagęszczania 135 ± 5 ° C
(mma z asfaltem drogowym) lub 145 ± 5 °C
(mma z asfaltem modyfikowanym polimerem).

Objaśnienia na rysunku

2,420

mma referencyjna
mma z lepiszczem o zmienionej lepkości

2,410

2,400

2,390
VTTA = VT -

VT

2,380
VTTA
2,370
100
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Na podstawie badania referencyjnego/
wzorcowego z lepiszczem o niezmienionej lepkości uzyskuje się optymalny
skład mma i referencyjną/wzorcową
gęstość objętościową w temperaturze
zagęszczania (VT) 135 °C lub 145 °C.
Do określenia miarodajnej temperatury
(VTTA) sporządzenia próbek z lepiszczem o zmienionej lepkości lub organicznym dodatkiem zmieniającym lepkość
powinny być wykonane próbki zagęszczone w dodatkowych wartościach
temperatury (np. 110, 120, 130, 140,
150 °C).

110

VT

120

130

140

150

Temperatura zagęszczania [°C]

160

170

Temperatura zagęszczania, w której
gęstość objętościowa odpowiada referencyjnej gęstości objętościowej, jest
miarodajną temperaturą zagęszczania,
która także musi być stosowana do
określania odnośnej gęstości objętościowej próbek Marshalla w badaniach
kontrolnych. To obowiązuje także w
przypadku zastosowania lepiszcza o
zmienionej lepkości (gotowy wyrób) lub
organicznego dodatku zmieniającego
lepkość, użytego w celu poprawy urabialności/zagęszczalności, a więc do
wbudowania bez obniżenia temperatury.
Dotychczasowe doświadczenia z praktyki wykazały, że różnica pomiędzy
referencyjną temperaturą zagęszczania
i miarodajną temperaturą zagęszczania
mma o obniżonej temperaturze nie
pokrywa całego potencjału obniżenia
temperatury na budowie. Często stwierdzano tam jeszcze wyższy potencjał
obniżenia.

W przypadku zastosowania do mma
mineralnych dodatków zmieniających
lepkość (zeolitów), dotychczasowe
badania laboratoryjne nie pozwalają na
sformułowanie żadnych wskazówek,
gdyż wpływ zeolitu jest czasowo ograniczony i w laboratorium nie może być
ustalony.
Ponieważ zeolity nie zmieniają temperatury mięknienia lepiszcza wg PiK,
można zrezygnować z jej oznaczania, a ekstrakcję
przeprowadzać (zarówno do dowodu/
wykazania przydatności jak i do badań
kontrolnych) w normalnych warunkach, zgodnych z
przepisami.
Ilość dodawanego zeolitu
dolicza się w recepcie mma do
ilości wypełniacza i w badaniach należy dokumentować, jako wypełniacz.
Dalsze wskazówki mogą być zaczerpnięte z Załącznika 1 instrukcji M TA [1].
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Badania

Wykazanie (Dowód)
przydatności

Wewnętrzne badania
kontrolne

Asfalt lany
Do określenia urabialności asfaltu
lanego w zależności od temperatury
(zakres temperatury: 180 do 230 °C)
powinien być oznaczony
opór mieszania według
Załącznika 2 instrukcji
M TA [1]. Obok opisanego w niej naczynia do
mieszania, w momencie
publikacji niniejszego
poradnika trwa dyskusja dotycząca dalszego rozwoju metodyki
badawczej (patrz zdjęcie
po lewej).

Für
Gussasphalt
W zakresie zakładowej kontroli produkcji (ZKP) stosuje się na wytwórni
normę DIN EN 13108-21. ZKP prowadzi się zgodnie z zapisami podanym w rozdziale 4.2 TL Asphalt-StB 07.
Wewnętrzne badania kontrolne w
trakcie wbudowywania wykonuje się
zgodnie z zapisami podanymi w
rozdziale 5.2 ZTV Asphalt-StB 07.

Określenie stanu oporu mieszania jest
w szczególności wskazane, gdy w
asfalcie lanym zmienia się jeden lub
więcej składników (drobne lub grube
kruszywo, wypełniacz, lepiszcze, dodatki).
Aby móc wykluczyć wpływ nadmiernego utwardzenia lepiszcza na wynik
badania, powinna być oznaczona
temperatura mięknienia PiK przed i
po zakończeniu badania.
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W przypadku stosowania organicznych dodatków zmieniających lepkość
zaleca się regularne oznaczanie temperatury mięknienia PiK i porównywanie jej z wynikiem uzyskanym w
wykazaniu/dowodzie przydatności
(patrz strona 24 niniejszego przewodnika).
Zaleca się pobieranie rezerwowych
próbek lepiszcza o zmienionej lepkości.
Mineralne dodatki zmieniające lepkość nie wpływają na zmianę temperatury mięknienia PiK.

Badania kontrolne

Badania kontrolne powinny być prowadzone zgodnie z zapisami podanym w
rozdziale 5.3 ZTV Asphalt-StB 07.

!

Do prawnej oceny zgodności z
umową wykorzystuje się temperaturę mięknienia PiK odzyskanego lepiszcza, określoną w dowodzie/wykazaniu przydatności.

!
!

Dlatego w trakcie prowadzenia
badań kontrolnych należy zapewnić, żeby były utrzymane niezmienne/jednakowe warunki (patrz
m. in. zaproponowane warunki
ekstrakcji podane na str. 24).
Próbki Marshalla do badań kontrolnych powinny być sporządzane w miarodajnej temperaturze
zagęszczania ustalonej w wykazaniu/dowodzie przydatności.
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7

Wskazówki do opisu
wykonania, roszczeń
z tytułu wad i
rozliczenia robót
Opis wykonania/przedmiar robót
Do przygotowania opisu wykonania
warstw z asfaltu lanego można wykorzystać niezmieniony tekst
katalogu standardowego wykonania, obszar wykonania
113 „Mieszanki mineralnoasfaltowe”. Zawiera on już gotowe elementy tekstu do opisu
dozowania odpowiednich dodatków.
Zaleca się, aby gotowe wyroby lub
dodatki były stosowane zgodnie z „Podsumowaniem doświadczeń w stosowaniu gotowych wyrobów i dodatków
obniżających temperaturę mma”. Opracowanie to jest dostępne pod adresem:
www.bast.de (Fachthemen→Straßenbautechnik→temperaturreduzierte
Asphaltbauweisen).
W opisie wykonania powinien być podany rodzaj i gatunek wyjściowego lepiszcza, a w przypadku wałowanej mma
w zależności od priorytetowego ustawienia celu opisać do każdorazowego
przedsięwzięcia budowlanego dodanie
gotowego wyrobu albo dodatku.
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■ Cel „Obniżenie temperatury”:

(np.: „Dodanie organicznych dodatków zmieniających lepkość lub zastosowanie lepiszczy o zmienionej lepkości (gotowy wyrób) w celu poprawy
odporności na deformacje w wysokiej
temperaturze. Skuteczność należy
wykazać/udowodnić.” (np. w badaniu
koleinowania)
■ Cel: „Poprawa urabialności/

zagęszczalności”:
(w szczególnych przypadkach, np.
konieczności ręcznego wbudowywania): (np.: „Dodanie organicznych lub
mineralnych dodatków zmieniających
lepkość albo zastosowanie lepiszczy
o zmienionej lepkości (gotowy wyrób)
celem uzyskania poprawy urabialności.”)
■ Cel „Podwyższenie

odporności na deformacje”:
(np.: „Dodanie organicznych dodatków zmieniających lepkość
lub zastosowanie lepiszczy o
zmienionej lepkości (gotowy
wyrób) w celu poprawy odporności na deformacje w wysokiej
temperaturze. Skuteczność należy wykazać/udowodnić.” (np.
w badaniu koleinowania)

■ Cel: „Wcześniejsze przekazanie

do ruchu”:
(np.: „Dodanie organicznych dodatków zmieniających lepkość lub zastosowanie lepiszczy o zmienionej
lepkości (gotowy wyrób) w celu
wcześniejszego oddania do ruchu.
Moment przekazania do ruchu powinien być uzgodniony pomiędzy wykonawcą i zamawiającym na miejscu.”)

produkcji i wbudowywania mma nie
powinna być obniżana (patrz rozdział 4).
W przypadku zaplanowanego wcześniejszego przekazania do ruchu, wykonawca powinien dokonać takiego
wyboru dodatku, aby to mogło być
zapewnione.

Dalej należy uwzględnić i opisać warunki brzegowe, podane w niniejszym
przewodniku w rozdziale „Wykazanie/
dowód przydatności”, które dotyczą
m.in. warunków ekstrakcji i określenia
temperatury sporządzania próbek Marshalla w przypadku wałowanej mma.

Ogólnie powinien oferent wykazać
się obiektem referencyjnym. Jeżeli
nie jest to możliwe, powinien udowodnić, że przeprowadził szkolenie
kierownictwa budowy i personelu z
zakresu tej tematyki.

Przy dodawaniu na wytwórni lub do
przewoźnego kotła organicznych i/lub
mineralnych dodatków zmieniających
lepkość, ich rodzaj i ilość powinny być
zgodne z zastosowanymi w wykazaniu/dowodzie przydatności, względnie należy zadeklarować dozowanie
dodatku (mineralnego dodatku zmieniającego lepkość) odpowiednio do
p.2.3.2 ZTV Asphalt-StB 07).

Roszczenia z tytułu wad i
rozliczenie robót

W przypadku temperatury otoczenia
poniżej + 10 °C jak również znacznego
ochłodzenia wiatrem, temperatura

Obowiązują ustalenia opracowanych
przepisów (np. ZTV Asphalt-StB,
ZTV BEA-StB)
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Recykling
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Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ponowne użycie mma z organicznymi lub mineralnym dodatkami
zmieniającymi lepkość jest możliwe
bez problemu.

asfaltowym. Przydatność mma produkowanej z takim granulatem asfaltowym jest stwierdzana w badaniu
typu tj. na etapie projektowania mma
z dodatkiem takiego destruktu.

Temperatura mięknienia PiK granulatu
(destruktu) asfaltowego z organicznymi dodatkami zmieniającymi lepkość
nie jest wiodącym (prowadzącym)
kryterium oceny jakości, ponieważ
zastosowanie tych dodatków powoduje wyraźny wzrost temperatury
mięknienia PiK lepiszcza w granulacie

Ponieważ zastosowanie mineralnych
dodatków zmieniających lepkość nie
powoduje obniżenia temperatury lepiszcza, nie występują żadne szczególne problemy w ponownym użyciu
takiej mma (granulatu asfaltowego).

9

Metody i doświadczenia zagraniczne

Poza opisanymi w niniejszym poradniku
organicznymi i mineralnymi dodatkami
zmieniającymi lepkość, są na świecie w
użyciu następujące metody:
■ Dozowanie chemicznych dodatków,

■ Zastosowanie w emulsjach
asfaltowych,

W technice procesów przetwórczych
sięga się najczęściej do kolejności
dozowania i dwufazowych procesów.
W metodach z kolejnością dozowania
najpierw dodawane jest do mieszalnika grube kruszywo, potem asfalt, a
dopiero po ich wymieszaniu dozowane
jest drobne kruszywo i wypełniacz.

■ Technika procesów przetwórczych,
■ Zastosowanie asfaltu spienionego.
Rozróżnia się:
■ Mieszanki na gorąco produkowane
w dotychczasowej temperaturze
(ang. Hot Mixes),
■ Mieszanki na ciepło o obniżonej
temperaturze o około 30 °C
(ang. Warm Mixes.),
■ Mieszanki produkowane i wbudowywane w temperaturze poniżej
100 °C, najczęściej przy 90 °C
(ang. Half Warm Mixes.),
■ Mieszanki produkowane i wbudowywane w temperaturze otoczenia
(ang. Cold Mixes).

W procesie dwufazowym najpierw
dozowane jest do mieszalnika całe
kruszywo i do tego miękkie lepiszcze.
Po tej pierwszej fazie mieszania dodawane jest twarde lepiszcze, przy
czym właściwości mieszaniny obydwu
lepiszczy odpowiadają żądanym lub
określonym (w kontrakcie) wymaganiom lepiszcza.
Niektóre metody – przeważnie chronione prawem patentowym – są kombinacją jednej z tych technik z efektem
asfaltu spienionego, przy czym asfalt
spienia się albo bezpośrednio w dotychczasowy sposób albo efekt spienienia uzyskuje się w wyniku dodatku
wilgotnego kruszywa.
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Metody i
doświadczenia
zagraniczne

Zużycie energii
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(Cold Mixes)

mma produkowane
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Obszerne zestawienie zawiera [4] lub jest
do nabycia w EAPA
(Europejskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych)
www.eapa.org.
Pod tym adresem zrezygnowano z wyliczania metod z podaniem
ich nazw, gdyż w
większości przypadków są to nazwy związane z nazwami firm.
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Sprawdźcie także Państwo w internecie www.asphalt.de ➞ Literatur.

We współpracy z EAPA
(European Asphalt Pavement Association)
■ Leitfaden zum Stand der Technik bei Umweltschutzmaßnahmen
an Asphaltmischanlagen in Europa – in englischer Sprache – Neuauflage 2007 –
dostępne tylko w formie elektronicznej, w języku angielskim
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■ Functional contracts (1999)
■ Wirtschaftlichkeitsvergleich für unterschiedliche Bauweisen
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■ Asphalt für Deponieabdichtungen: Deutsches Institut für Bautechnik: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: „Deponieasphalt für Deponieabdichtungen der Deponieklasse II“
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Publikacje DAI

Skrócone sprawozdania z badań
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(Fraunhofer Gesellschaft e. V., Institut für Bauphysik, Stuttgart und TU Dresden, März 2009)
■ „Herstellung von Niedrigtemperaturasphalt (Walzasphalt) und Verwendung von Schaumbitumen: „Schaumbitumen-Heißmischgut“ (Universität der Bundeswehr München, 2008)
■ „Untersuchungen zur Wirksamkeit des Haftverbundes und dessen Auswirkung
auf die Lebensdauer von Asphaltbefestigungen“ (TU Dresden, 2007)
■ „Untersuchungen zur Ausbildung von Pflasterkonstruktionen mit Asphalttragschichten unter hohen Verkehrsbelastungen“ (RU Bochum, 2006)
■ „Optimierung der Zusammensetzung wasserdurchlässiger Asphaltbefestigungen“
(TU Darmstadt/TU Dresden, Oktober 2005)
■ „Kontrollprüfungen mit Mischgut aus wiedererwärmten Bohrkernen“
(TU Darmstadt, März 2005)
■ „Möglichkeiten und Grenzen der Temperaturabsenkung bei Herstellung und Einbau
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■ „Auswirkungen unterschiedlicher Verbundsysteme auf die mechanischen Eigenschaften
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bei konstanter Verdichtungsarbeit und vorgegebener Verdichtungstemperatur“
(Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, 1998)

■ „Einfluß von Rückgewinnung, Herstellung und Lagerung von Asphalten auf
die Eigenschaft von Polymerbitumen“ (Hansa-Bau-Labor Hamburg, 1998)
■ „Schonende Wiedererwärmung von Asphaltmischgut zur Herstellung von Asphaltprobekörpern für mechanisch/physikalische Prüfungen“ (TU Braunschweig, 1998)
■ „Bewährung speziell konzipierter Asphalte in der Praxis“ (TU München, 1998)
■ „Prognostizierung des Haftverhaltens von Asphalten mittels Spaltzugfestigkeitsabfall – Schaffung eines Bewertungshintergrundes“ (TU Braunschweig, 1998)
■ „Einfluß von Temperatur und Temperaturrate auf den Verformungswiderstand
frisch verlegter Asphaltdeckschichten während Abkühlung und Wiedererwärmung“
(TU Braunschweig, 1998)
■ „Erhöhung der Anfangsgriffigkeit von Asphaltdeckschichten“ – Pilotstudie –
(TH Darmstadt, 1997)
■ „Eignung von Asphalten als Baustoff für Basisabdichtungen von Deponien“
(TU Braunschweig, Teil 1: 1992 und Teil 2: 1997)
■ „Einfluß des Verfahrens zur Wiedererwärmung von Asphalten im Laboratorium
auf die Eigenschaften des Bindemittels“ (TU Braunschweig, 1996)
■ „Möglichkeiten zur Verringerung der Misch- und Einbautemperatur von Asphalt“
(TU Berlin, 1993)
■ „Auswirkung der Wiederverwendung von Ausbauasphalt auf das Langzeitverhalten
von Asphaltbinder- und Asphaltdeckschichten“ (Universität Karlsruhe, 1991)
■ „Entwicklung und Erprobung eines automatisierten Probenahmeverfahrens für
Asphaltmischgut“(TU Braunschweig, 1991)
■ „Bewertung verschiedener Einflüsse auf den Mischprozeß von Asphalt bei Mitverwendung von Asphaltgranulat mit Hilfe eines Modellmischers“ (TU Berlin, 1991)
■ „Untersuchungen zum Elutionsverhalten von Straßenaufbruch – Einfluß
unterschiedlicher Teeranteile“ – Teil 2 – (RU Bochum, 1989)
■ Untersuchungen zum Elutionsverhalten von Asphaltgranulat – Verfahren und
Bewertung“ – Teil 1 – (RU Bochum, 1989)
■ „Auswirkungen der Wiederverwendung von Ausbauasphalt auf das Langzeitverhalten bituminöser Tragschichten“ (Universität Karlsruhe, 1988)

Stan na kwiecień 2009
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