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godz. 15:15-16:00 Wymagania normowe a jakość i właściwości asfaltu. Czego możemy się z nich dowiedzieć, a jakie są ich
ograniczenia – Wim Teugels, NYNAS



godz. 16:00-16:45 Zastosowanie metody MSCR do oceny właściwości asfaltów 
– dr Krzysztof Błażejowski, ORLEN Asfalt

godz. 16:45-17:30 Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT z dodatkiem gumy. Badania laboratoryjne oraz doświadczenia z odcinków
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INFORMACJE PSWNA

Walne Zebranie Członków PSWNA

FALENTY, 25.03.2013 r.

WZC PSWNA odbędzie się 25 marca br. w godz. 16:00-18:00  w Centrum Konferencyjnym 
FALENTY k. Warszawy.
W programie WZC będą omówione najważniejsze sprawy Stowarzyszenia dotyczące m.in.:
1. Rozliczenia finansowego roku 2012,
2. Rozpatrzenia wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2012,
3. Wyborów do władz Zarządu PSWNA V Kadencji,
4. Spraw członkowskich.

SEMINARIA I KONFERENCJE

„eSeMA 2013”

Zakopane, 20-22.02.2013 r.

Polskie Stowarzyszenie Nawierzchni Asfaltowych objęło swoim patronatem seminarium zorganizowane
przez firmę Rettenmaier Polska Sp. z o.o.
Podczas spotkania prezentowano najnowsze osiągnięcia i doświadczenia związane z technologią SMA
ze szczególnym uwzględnieniem jakości nawierzchni, interpretacji wyników badań mma oraz zagadnień
produkcyjno-wykonawczych.

XI Konfrencja „Emulsje Asfaltowe w drogownictwie” 

Ustroń, 27.02-01.03.2013 r.

ICSO Chemical Production Sp. z o.o. zorganizowało kolejną XI Konferencję, w której PSWNA wzięło
czynny udział. Tematem konferencji była prezentacja nowych osiągnięć w zakresie technologii
produkcji, jak i zastosowań kationowych emulsji asfaltowych w drogownictwie.
Podczas spotkania były prezentowane i omawiane m.in. zmiany w załączniku krajowym do normy 
PN-EN 13808, zagadnienia REACH, nowe karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
Podczas tegorocznego spotkania uczestnicy konferencji wzięli udział w otwartej części posiedzenia
Komisji Emulsyjnej PSWNA, którego tematem było opracowanie „PORADNIKA EMULSYJNEGO”,
przygotowywanego w ramach działalności statutowej PSWNA.
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Te ma ty ka za sto so wa nia gra nu la tu/mia łu
gu mo we go, w ce lu zwięk sze nia trwa ło -
ści na wierzch ni as fal to wych, sta je się

co raz bar dziej po pu lar na na ca łym świe cie.
Wzrost za in te re so wa nia tech no lo gią „gu mo -
wą” ob ser wu je my na wet w tych kra jach, w któ -
rych do nie daw na nie by ła ona w ogó le sto so -
wa na lub do świad cze nia z jej wy ko rzy sta niem
by ły zni ko me, a cza sem wręcz ne ga tyw ne. Nie
dzi wi za tem fakt, że pod czas XXVI Se mi na rium
Tech nicz ne go PSW NA w mar cu 2012 r., te ma -
ty ce as fal tów mo dy fi ko wa nych gu mą po świę -
co no ca ły blok te ma tycz ny. Ma te ria ły za pre -
zen to wa ne pod czas se mi na rium uświa da mia ją
jak wie le zmie ni ło się od cza sów, w któ rych
po raz pierw szy za sto so wa no gu mę w as fal cie
dro go wym. Za in te re so wa nie ma te ria łem, ta -
kim jak roz drob nio na gu ma, mo żna rów nież
przy pi sać po li ty ce zrów no wa żo ne go roz wo ju,
wdra ża nej przez naj bar dziej roz wi nię te kra je,
po le ga ją cej na pro ce sie in te gro wa nia dzia łań
eko no micz nych i spo łecz nych, z za cho wa niem
rów no wa gi przy rod ni czej. Wszyst ko to w ce lu
za gwa ran to wa nia mo żli wo ści za spo ka ja nia po -
trzeb za rów no współ cze sne go po ko le nia jak
i tych przy szłych. 

Zu ży te opo ny po wsta ją głów nie w wy ni ku
eks plo ata cji po jaz dów i wy mia ny sta rych opon
na no we. Ogra ni cza nie po wsta wa nia od pa dów
jest w tym przy pad ku zna czą co utrud nio ne ze
wzglę du na wy ma ga nia bez pie czeń stwa ru chu
dro go we go. 

Wiel kość wpro wa dzo nych na pol ski ry nek
opon sa mo cho do wych w la tach 2004-2008
oraz pro gno zę wy co fa nia z eks plo ata cji
do 2022 przed sta wio no w ta be li 1. Wzrost ilo -
ści opon wpro wa dzo nych, a co za tym idzie
wy co fa nych, któ re bę dą sta no wić od pad jest
zwią za ny z roz wo jem go spo dar czym i ro sną cą
licz bą uży wa nych sa mo cho dów [1]. 

Kra jo wy plan go spo da ro wa nia od pa da mi
prze wi du je, że więk szość ma te ria łu ze zu ży -
tych opon tra fi do od zy sku ro zu mia ne go ja ko
wy ko rzy sta nie ener gii za war tej w od pa dzie, co
w prak ty ce ozna cza współ spa la nie ich w ce -
men tow niach. Na su wa się py ta nie, czy ma te -
riał ja kim jest od zy ska na gu ma (mie szan ka
po li me rów, do dat ków i wy peł nia czy), tak efek -
tyw nie spi su ją cy się w opo nach sa mo cho do -
wych na ra żo nych na du że ob cią że nia, si ły tar -
cia i wa run ki at mos fe rycz ne, mo żna wy ko rzy -
stać w „dru gim ży ciu” jesz cze bar dziej ra cjo -
nal nie i efek tyw nie tj. do bu do wy trwa łych na -
wierzch ni as fal to wych w Pol sce?

Le pisz cze as fal to we 
z do dat kiem gu my 

Spo so by wy ko rzy sta nia ma te ria łu po cho -
dzą ce go z re cy klin gu od pa dów gu mo wych, nie
tyl ko ja ko mo dy fi ka to ra as fal tu, lecz w sze ro ko
po ję tej bu do wie dróg zo sta ły ob szer nie przed -
sta wio ne w ar ty ku le i opra co wa niu [2,3].
Tech no lo gie mo dy fi ka cji as fal tu gu mą mo żna
bar dzo ogól nie po dzie lić na dwie gru py
– „na su cho” oraz „na mo kro”. W du żym
uprosz cze niu w pierw szej me to dzie do da je się
gra nu lat ja ko je den ze skład ni ków mie szan ki
mi ne ral no -as fal to wej (da lej mma) do mie szal -
ni ka na wy twór ni, a w tech no lo gii „na mo kro”
miał gu mo wy jest do da wa ny do as fal tu
i w dal szej ko lej no ści tra fia na wy twór nię mma
ja ko le pisz cze. W przy pad ku pro duk cji w ra fi -
ne rii go to we go le pisz cza za wie ra ją ce go do da -
tek roz drob nio nej gu my roz pa try wa na mo że
być tyl ko tech no lo gia „na mo kro”, w któ rej gu -

ma wy ko rzy sty wa na jest ja ko mo dy fi ka tor,
a w pre zen to wa nym przy pad ku ja ko współ mo -
dy fi ka tor wła ści wo ści go to we go as fal tu
[fot. 1]. Do świad cze nia pre zen to wa ne przez
pre le gen tów na XXVI Se mi na rium PSW NA, su -
ge ru ją że do da tek gu my w le pisz czu po wi nien
wy no sić ok. 20% (m/m). 

Ma jąc na uwa dze ko niecz ność za pew nie nia
sta bil no ści wy ro bu w trak cie trans por tu i ma -
ga zy no wa nia na wy twór niach mma, wy two rze -
nie w ra fi ne rii wy ro bu o ta kim skła dzie 
jest ma ło praw do po dob ne. W ce lu nada nia
po żą da nych wła ści wo ści as fal to wi z gu mą 
w LO TOS As falt po łą czo no dwie tech no lo gie
mo dy fi ka cji as fal tów: po li me ra mi oraz mo dy fi -
ka cji gu mą „na mo kro”.

Zna jąc do tych cza so we trud no ści w uzy ska -
niu wy ro bu jed no rod ne go, sta bil ne go w cza sie
trans por tu i ma ga zy no wa nia, roz po czę to
w 2010 r. pro gram ba daw czy, któ re go ce lem

* Paweł Czajkowski, Agnieszka Kędzierska 
– LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

Paweł Czajkowski, Agnieszka Kędzierska*

Asfalt modyfikowany polimerami MODBIT 
z dodatkiem gumy

Ta be la 1. Opo ny wpro wa dzo ne na ry nek kra jo wy w la tach 2004, 2006 i 2008 
oraz pro gno za po wsta wa nia zu ży tych opon w la tach 2014-2022 [1]

Ma sa opon (tys. Mg)
Rok

2004 2006 2008 2014 2016 2018 2022

Ma sa no wych opon 
wpro wa dzo nych na ry nek 151,4 185,7 188,5 – – – –

Pro gno zo wa na ma sa 
zu ży tych opon – – – 196,2 199,4 204,1 212,4

Fot. 1. Zdjęcie mikrostruktury asfaltu
modyfikowanego MODBIT z dodatkiem gumy

(Źródło: Autorzy)
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NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

głów nym by ła pro duk cja od po wied ni ka
PMB 45/80-55 wg PN -EN 14023: 2011 z do -
dat kiem roz drob nio nej gu my, po zba wio ne go
wy mie nio nych wad. Do współ pra cy za pro szo -
no pra cow ni ków Wy dzia łu In ży nie rii Lą do wej
In sty tu tu Dróg i Mo stów Po li tech ni ki War szaw -
skiej pod kie run kiem prof. dr hab. inż. Pio tra
Ra dzi szew skie go i prof. dr hab. inż. Je rze go
Pi ła ta, któ rzy dys po no wa li dłu go let nim do -
świad cze niem w ba da niu i oce nie tech no lo gii
gu mo wo -as fal to wej oraz nie zbęd nym za ple -
czem ba daw czym. Za da nia ba daw cze zre ali zo -
wa ne przez Po li tech ni kę War szaw ską do ty czy -
ły wa li da cji no we go as fal tu w za kre sie pa ra -
me trów re olo gicz nych le pisz cza jak i wła ści -
wo ści funk cjo nal nych.

Wła ści wo ści no we go mo dy fi ko wa ne go
le pisz cza as fal to we go

De strukt gu mo wy w po łą cze niu z le pisz -
czem as fal to wym i tra dy cyj nym mo dy fi ka to -
rem (ko po li mer blo ko wy SBS) po zwa la na pro -
duk cję in no wa cyj ne go wy ro bu, ma ją ce go ce -
chy as fal tu o pod wy ższo nych wła ści wo ściach
użyt ko wych. Tech no lo gia pro duk cji as fal tów
mo dy fi ko wa nych po li me ra mi MOD BIT z do -
dat kiem gu my po zwa la na osią gnię cie wy ma -
ga nych wła ści wo ści me cha nicz nych mie sza -
nek mi ne ral no -as fal to wych oraz na jed no cze -
sne wy eli mi no wa nie głów nych ogra ni czeń
w sto so wa niu gu my z re cy klin gu ja ko mo dy fi -
ka to ra as fal tu. Sto su jąc mo dy fi ka cję po li me -
ro wo -gu mo wą wy eli mi no wa no nie do sta tecz ną
sta bil ność mie sza ni ny as falt -gu ma, ne ga tyw -
ny wpływ na zdro wie i śro do wi sko, utrud nio ne
za gęsz cza nie mma. 

Skład ni ki wy ro bu do bra no sta ran nie w spo -
sób umo żli wia ją cy speł nie nie jed no cze śnie
kil ku klu czo wych kwe stii tech nicz nych:

– osią gnię cie peł nej zgod no ści z wy ma ga nia -
mi okre śla ny mi w PN -EN 14023:2011 wo -
bec as fal tu ro dza ju PMB 45/80-55;

– wy two rze nie wy so ce sta bil ne go wy ro bu,
w któ rym wy eli mi no wa na zo sta ła se pa ra cja
mo dy fi ka to ra gu mo we go i po li me ro we go
z as fal tu;

– wła ści wo ści re olo gicz ne oraz funk cjo nal ne
le pisz cza po zwa la ją na sto so wa nie w Pol sce
wy ro bu w pro duk cji mma, prze zna czo nej
do war stwy ście ral nej, po przez speł nie nie
wy ma gań WT -2 2010 [7].
Z ko niecz no ści wy ró żnie nia, na po trze by

pro ce su pro jek to wa nia mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych, wy ro bów mo dy fi ko wa nych, za -
wie ra ją cych do da tek roz drob nio nej gu my po -
cho dzą cej z re cy klin gu, wpro wa dzo no
do ozna cze nia as fal tu mo dy fi ko wa ne go do dat -
ko we ozna cze nie „CR” od an giel skie go crumb
rub ber – de strukt gu mo wy, wy ró żnia ją cy no we
le pisz cze mo dy fi ko wa ne gu mą, któ re speł nia
wy ma ga nia nor my PN -EN 14023:2011.

Spe cjal nie do bra ny as falt ba zo wy, udział
i ro dzaj SBS oraz do da tek gu my w le pisz czu
MOD BIT 45/80-55 CR po zwa la ją na uzy ska nie
wy ro bu o wy so kiej lep ko ści w po śred nich za -
kre sach tem pe ra tu ry, wy so kiej ko he zji i sze ro -
kim za kre sie lep ko sprę ży sto ści. Po zy tyw ny
efekt mo dy fi ka cji jest wi docz ny głów nie w ba -
da niach wła ści wo ści funk cjo nal nych, któ rych
wy ni ki wy ka za ły, że pa ra me try le pisz cza w ni -
skiej tem pe ra tu rze eks plo ata cji są ko rzyst niej -
sze niż wła ści wo ści tra dy cyj ne go as fal tu dro -
go we go, a na wet as fal tu (PMB) mo dy fi ko wa -
ne go je dy nie ty po wym mo dy fi ka to rem po li -
me ro wym. Wy bra ne wy ni ki ozna czeń le pisz cza
z do dat kiem gu my przed sta wio no w ta be li 2.

Przyj mu je się, że war tość mo du łu sztyw no -
ści S rów na 300 MPa sta no wi gra nicz ną war -

tość, po ni żej któ rej as falt po zo sta je w sta nie
lep ko sprę ży stym, a po wy żej któ rej wy ka zu je
za cho wa nie sprę ży ste i sta je się kru chy. Do dat -
ko wo me to dy ka wg SHRP wy ma ga aby pa ra -
metr m przyj mo wał war to ści więk sze od 0,300
w 60 se kun dzie ob cią że nia. Więk sza war tość
pa ra me tru m wa run ku je wy stę po wa nie mniej -
szej si ły roz cią ga ją cej w ma te ria le, zmniej sza -
jąc tym sa mym mo żli wość wy stą pie nia spę -
kań. Mo żna za uwa żyć, że le pisz cze mo dy fi ko -
wa ne po li me ra mi z do dat kiem roz drob nio nej
gu my cha rak te ry zu je się naj ni ższy mi war to -
ścia mi mo du łu sztyw no ści S oraz naj wy ższy mi
war to ścia mi pa ra me tru m, co jest do wo dem
na ko rzyst ne za cho wa nie as fal tu w cza sie eks -
plo ata cji w ni skiej tem pe ra tu rze.

Ba da ne pro to ty po we le pisz cze 
MOD BIT 45/90-55 CR cha rak te ry zo wa ło się
po nad to sta ło ścią wła ści wo ści lep ko sprę ży -
stych w po śred niej tem pe ra tu rze eks plo ata cyj -
nej (tg =con stans). 

Ko rzy sta jąc z prze pro wa dzo nych ozna czeń
wła ści wo ści funk cjo nal nych wg kla sy fi ka cji
Su per pa ve [11] wy zna czo ny zo stał ro dzaj
funk cjo nal ny le pisz cza as fal to we go 
MOD BIT 45/80-55 CR, któ ry w przy pad ku ana -
li zo wa nej prób ki wy no sił PG 82-22. 

As fal ty mo dy fi ko wa ne z do dat kiem gu my
ana lo gicz nie jak po li me ro as fal ty cha rak te ry zu ją
się ogra ni czo ną cza so wo i ter micz nie sta bil no -
ścią ma ga zy no wa nia. Czę ścio wo zde wul ka ni zo -
wa ne czą stecz ki gu my roz pro szo ne w le pisz czu
mo gą osia dać na dnie zbior ni ka i/lub uno sić się
na po wierzch ni. Du żo uwa gi w oce nie no we go
wy ro bu po świę co no te ma to wi jed no rod no ści
i sta bil no ści ma ga zy no wa nia. W pra cy ba daw -
czej nie ogra ni czo no się wy łącz nie do zna nej
me to dy ba dań wg PN -EN 13399 lecz po sze rzo -
no ją o oce nę sta bil no ści wła ści wo ści le pisz cza

Ta be la 2. Wy ni ki ba dań mo du łu sztyw no ści (S) i pa ra me tru m, as fal tów w ba da niu peł za nia w apa ra cie BBR 
w 60 se kun dzie ob cią że nia po sta rze niu eks plo ata cyj nym PAV

Wła ści wość Me to da ba da nia Tem pe ra tu ra As falt dro go wy As falt mo dy fi ko wa ny As falt mo dy fi ko wa ny
[°C] 50/70 45/80-55 z do dat kiem gu my 45/80-55 CR

Mo duł PN -EN 14771 -6 131 110 78,4

sztyw ność S PN -EN 12607-1 -12 285 251 153
[MPa] PN -EN 14769 -18 546 439 337

PN -EN 14771 -6 0,345 0,336 0,352

Pa ra metr m [-] PN -EN 12607-1 -12 0,284 0,276 0,316

PN -EN 14769 -18 0,234 0,232 0,274
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na pod sta wie ba da nia ró żni cy w pe ne tra cji,
tem pe ra tu rze mięk nie nia oraz w na wro cie sprę -
ży stym w trak cie sy mu la cji ma ga zy no wa nia
(T=180°C, czas 10 dni) w spe cjal nie skon stru -
owa nym przez Po li tech ni kę War szaw ską urzą -
dze niu la bo ra to ryj nym [fot. 2]. 

Ba da nia sta bil no ści le pisz czy z do dat kiem
gu my wy ka za ły sta łość wła ści wo ści do 7 dni
prze cho wy wa nia w tem pe ra tu rze 180°C. Nie
za ob ser wo wa no se dy men ta cji żad nej z faz le -
pisz cza mo dy fi ko wa ne go na trzech po zio mach
cy lin dra po mia ro we go [rys. 1] a mi kro struk tu -
ra [fot. 1] le pisz czy by ła ho mo ge nicz na.

Ba da nie po wi no wac twa kru szy wa z as fal tem
wy ka za ło po rów ny wal ną z po li me ro as fal tem -
przy czep ność le pisz cza z gu mą do kru szyw
mi ne ral nych o ró żnej kwa so wo ści.

Wy ma ga nie tech nicz ne
As falt mo dy fi ko wa ny po li me ra mi z do dat -

kiem gu my MOD BIT 45/80-55 CR speł nia
wszyst kie kry te ria i wy ma ga nia tech nicz ne 
za pi sa ne w Nor mie Eu ro pej skiej 
PN -EN 14023: 2011, do ty czą cej za sad kla sy -
fi ko wa nia as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra -
mi [4], wo bec ro dza ju PMB 45/80-55. 

Na pod sta wie do tych cza so wych wy ni ków
ba dań la bo ra to ryj nych, w tym rów nież wy ko na -
nych na mie szan ce SMA z no wym le pisz czem,
mo żna stwier dzić, że as falt mo dy fi ko wa ny po li -
me ra mi z do dat kiem gu my mo że być sto so wa -
ny ja ko od po wied nik stan dar do wych (PMB)
– as fal tów mo dy fi ko wa nych MOD BIT. Ze
wzglę du na skład le pisz cza gu mo we go (od po -

wied nio do bra na ba za as fal to wa, do da tek gu -
my) i po mi mo po rów ny wal nych wła ści wo ści
re olo gicz nych z as fal tem PMB, mo że mieć on
in ny zna czą cy wpływ na osta tecz ne pa ra me try
fi zy ko -me cha nicz ne mma niż as fal ty mo dy fi ko -
wa ne wy łącz nie po li me ra mi. W związ ku z po -
wy ższym, przed za stą pie niem PMB as fal tem
z do dat kiem gu my, re ko men du je się wy ko na -
nie ba dań ty pu i spraw dze nie wszyst kich wła -
ści wo ści mma wy ma ga nych w prze pi sach kra -
jo wych oraz spe cy fi ka cji tech nicz nej.

Przy kład for mal ne go roz wią za nia kla sy fi ka cji
le pisz czy as fal to wych z gu mą sta no wi Hisz pa -
nia. W za łącz ni ku kra jo wym do hisz pań skiej
wer sji nor my EN 14023 do pusz czo no kla sy fi ka -
cję as fal tów mo dy fi ko wa nych z do dat kiem gu -
my ja ko wy ro bów zgod nych z Nor mą Eu ro pej -
ską na po li me ro as fal ty, z jed no cze snym na ka -
zem ich do dat ko we go ozna ko wa nia [5].
W Hisz pa nii wpro wa dzo no ob li ga to ryj ne do dat -
ko we ozna cze nie as fal tów mo dy fi ko wa nych
(PMB) w po sta ci li te ry „C” le pisz czy za wie ra ją -
cych w swo im skła dzie roz drob nio ną gu mę np.
PMB 25/55-60 C. 

W 2010 r w Niem czech wy da no pierw szy
ofi cjal ny do ku ment za wie ra ją cy wy ma ga nia
i za le ce nia do ty czą ce po stę po wa nia z wy ro ba -
mi po dob ny mi do wy żej opi sy wa ne go. Do ku -
ment zo stał wy da ny przez Naj wy ższy Urząd
Bu dow la ny w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz -
nych ba war skie go kra ju związ ko we go [6].
W tech nicz nych wa run kach do sta wy as fal tu

mo dy fi ko wa ne go gu mą TL RmB -StB By 10,
wska za no mię dzy in ny mi, że le pisz cza mo dy -
fi ko wa ne gu mą mo gą być sto so wa ne ja ko al -
ter na ty wa le pisz czy mo dy fi ko wa nych po li me -
ra mi. Okre śle nie w ww. do ku men cie „go to we
do uży cia as fal ty mo dy fi ko wa ne gu mą RmB R”
od no si się do le pisz cza, któ re mo że zo stać
uży te do pro duk cji mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych bez do dat ko wej spe cja li stycz nej
ob rób ki na in sta la cji WMB. Okre ślo ne 
w TL RmB -StB By 10 wy ma ga nia są zbli żo ne
do za kre su wła ści wo ści ob ję tych nor mą
EN 14023 z wy łą cze niem sta bil no ści ma ga zy -
no wa nia. Na to miast w lu tym 2013 r. nie miec -
kie Sto wa rzy sze nie Ba daw cze Dro go wnic twa
Trans por tu (FGSV) po in for mo wa ło o wy da niu
„Za le ceń do ty czą cych as fal tów i mie sza nek
mi ne ral no -as fal to wych mo dy fi ko wa nych gu -
mą” (FGSV 724), za wie ra ją cych szcze gó ło we
re ko men da cje sto so wa nia tech no lo gii z uży -
ciem gu my do bu do wy dróg.

Za mie rzo ne za sto so wa nie as fal tu
z do dat kiem gu my

Jed nym z pod sta wo wych za ło żeń przy pro -
duk cji no we go le pisz cza mo dy fi ko wa ne go do -
dat kiem gu my by ło stwo rze nie mo żli wo ści za -
sto so wa nia go ja ko al ter na ty wy le pisz czy mo dy -
fi ko wa nych po li me ra mi oraz zwięk sze nie mo żli -
wo ści wy ko rzy sta nia as fal tów o po sze rzo nym
za kre sie lep ko sprę ży sto ści. Za ło że nie to zo sta ło
po twier dzo ne po przez ba da nia la bo ra to ryj ne

Fot. 2. Apa rat do ba da nia sta bil no ści le pisz czy
z gu mą wg. me to dy opra co wa nej na Po li tech ni ce

War szaw skiej (Źródło: Autorzy)

Rys. 1. Zmia na war to ści na wro tu sprę ży ste go w 25°C 
w trak cie ba da nia sta bil no ści wg me to dy Po li tech ni ki War szaw skiej
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prze pro wa dzo ne przez Po li tech ni kę War szaw ską,
jak rów nież prak tycz nie po przez wy ni ki uzy ska ne
na od cin kach do świad czal nych zre ali zo wa nych
wspól nie z fir mą Skan ska S.A. Mie szan kę ty pu
SMA 11 za sto so wa no na dro dze do jaz do wej
do Wy twór ni Mie sza nek Bi tu micz nych w Sy co -
wie k. Wro cła wia, w ra mach bu do wy dro gi S -8
Wro cław -Psie Po le -Sy ców etap II – Ole śni ca
a ta kże mie szan ki AC 11 S na dro dze kra jo -
wej 92, od ci nek Kło da wa -Cho dów, w ra mach
re ali zo wa ne go re mon tu na wierzch ni dro go wej.

Wy ni ki ba dań mie szan ki ma styk so wo - gry so -
wej SMA 11, prze pro wa dzo nych na Po li tech ni ce
War szaw skiej, po twier dzi ły mo żli wość sto so wa -
nia as fal tu MOD BIT 45/80-55 CR do warstw ście -
ral nych z SMA, pro jek to wa nych zgod nie z pol ski -
mi prze pi sa mi tech nicz ny mi. Ba da na mie szan ka
speł ni ła wy ma ga nia WT -2 2010 [7] oraz norm
se rii PN -EN 13108-X w za kre sie pod sta wo wych
pa ra me trów ta kich jak: za war tość wol nych prze -
strze ni, od por ność na dzia ła nie wo dy, od por ność
na de for ma cje trwa łe oraz spływ ność. 

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją rów nież wy -
ni ki ba dań prze pro wa dzo nych w la bo ra to rium
Po li tech ni ki War szaw skiej, do ty czą ce od por no -
ści na sta rze nie krót ko - i dłu go ter mi no we wy -
ka zu ją ce więk szą od por ność mie szan ki SMA
z le pisz czem mo dy fi ko wa nym gu mą na sta rze -
nie w po rów na niu do mie sza nek SMA z le pisz -
czem 50/70 i po li me ro as fal tem 45/80-55. 

Wy pro du ko wa na w wa run kach la bo ra to ryj -
nych mie szan ka SMA za wie ra ją ca le pisz cze
gu mo wo -as fal to we wy ka za ła ni ższą od por ność
na ko le ino wa nie w po rów na niu do ta kiej sa mej
mie szan ki z po li me ro as fal tem. Do świad cze nia
z wy ko rzy sta niem as fal tów na od cin kach prób -

nych po ka za ły, iż w mie szan kach z le pisz czem
as fal to wo -gu mo wym mo żna uzy skać wy so ką
od por ność na de for ma cje trwa łe, po rów ny wal -
ną z mie szan ka mi z za sto so wa niem po li me ro -
as fal tów. Do ty czy to za rów no mie sza nek o nie -
cią głym uziar nie niu ty pu SMA 11 jak rów nież
be to nów as fal to wych AC 11 S. Wy ni ki ba dań
ty pu mie sza nek wbu do wa nych na od cin kach
do świad czal nych ze sta wio no w ta be li 3. 

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych przez 
Po li tech ni kę War szaw ską ba dań na mie szan -
kach, jak rów nież oce ny wła ści wo ści re olo -
gicz nych le pisz cza, za le ca się sto so wa nie as -
fal tu MOD BIT 45/80-55 CR w szcze gól no ści
do warstw ście ral nych, gdy od na wierzch ni as -
fal to wej wy ma ga się:
– wy so kiej od por no ści na sta rze nie,
– wy so kiej od por no ści na zmę cze nie,
– od por no ści na ni skie wartości tem pe ra tu ry.

Za le ca ne jest sto so wa nie as fal tu z do dat -

kiem gu my w mie szan kach o nie cią głym
uziar nie niu (BBTM, drob no ziar ni ste SMA) oraz
o struk tu rze otwar tej (PA).

Po zy tyw ne do świad cze nia z od cin ka do -
świad czal ne go na re mon to wa nej dro dze kra jo -
wej 92 po twier dza ją mo żli wość za sto so wa nia
te go as fal tu rów nież do be to nów as fal to wych,
prze zna czo nych do wy ko ny wa nia warstw ście -
ral nych.

Po stę po wa nie z wy ro bem
LO TOS As falt do kła da wszel kich sta rań, 

aby wy rób opusz cza ją cy Za kła dy Pro duk cyj ne
był jed no rod ny i sta bil ny. Ze wzglę du
na udział po nad 6% (m/m) gu my w as fal cie
MOD BIT 45/80-55 CR na le ży uni kać dłu -
ższych po sto jów zbior ni ków trans por to wych
(cy stern). Mo że to do pro wa dzić do po wsta nia
osa du na dnie i utrud nić cał ko wi ty roz ła du nek
wy ro bu w do star czo nej ilo ści. Za le ca się roz -

Fot. 3. Ukła da nie na wierzch ni dro go wej z uży ciem le pisz cza mo dy fi ko wa ne go po li me ra mi z do dat kiem
gu my w war stwie ście ral nej na dro dze kra jo wej 92 (Źródło: Autorzy)

Ta be la 3. Wy ni ki ba dań ty pu mie sza nek SMA 11 i AC 11 S uży tych do wy ko na nia warstw ście ral nych na od cin kach do świad czal nych

Wła ści wość Me to da i wa run ki ba da nia Wy nik SMA 11 Wy nik AC 11 Wy ma ga nie

Za war tość wol nych prze strze ni, % PN -EN 12697-8, p. 4 2,2 2,5 Vmin 2

Vmax 4

Gę stość mm, kg/m3 PN -EN 12697-6, p. A -4 2 858 2 910 –

Gę stość ob ję to ścio wa mma, kg/m3 PN -EN 12697-6 2 513 2 600 –

PN -12697-12, prze cho wy wa nie w 40°C
Od por ność na dzia ła nie wo dy a),% z jed nym cy klem za mra ża nia, 94,5 96,3 ITSR 90

ba da nie w 25°C

Od por ność na de for ma cje trwa łe PN -12697-2, me to da B w po wie trzu 0,03 0,08 WTSAIR 0,3

WTSAIR, mm/103 cy kli 60°C, 10 000 cy kli 3,33 4,2 PRDAIR

PRDAIR, % DE KLA RO WA NA

a) Ujed no li co na pro ce du ra ba da nia od por no ści na dzia ła nie wo dy z jed nym cy klem za mra ża nia wg WT2 2010
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ła do wać zbior nik trans por to wy (cy ster nę) jak
naj szyb ciej po do tar ciu na Wy twór nię Mas Bi -
tu micz nych.

Tem pe ra tu ra trans por to wa ne go as fal tu z do -
dat kiem gu my wy no si 170-190˚C.

As fal ty za wie ra ją ce w skła dzie roz drob nio ną
gu mę na le ży ma ga zy no wać w tem pe ra tu rze
do 190˚C w zbior ni kach izo lo wa nych z mie -
sza dłem me cha nicz nym. W ce lu zmi ni ma li zo -
wa nia ry zy ka osa dza nia się gu my, wska za ne
jest do dat ko wo utrzy my wa nie as fal tu w cyr ku -
la cji zbior nik -pom pa -zbior nik.

Ba da nia sta bil no ści as fal tu wy ka za ły wy so -
ką jed no rod ność i sta łość wła ści wo ści ma ga -
zy no wa ne go as fal tu w cią gu 7 dni, jed na kże
w ce lu ogra ni cze nia ry zy ka se pa ra cji skład ni -
ków nie za le ca się za prze sta nia mie sza nia as -
fal tu na okres dłu ższy niż 8 go dzin. 

MOD BIT 45/80-55 CR cha rak te ry zu je się
pa ra me tra mi tech nicz ny mi zbli żo ny mi do wła -
ści wo ści stan dar do we go po li me ro as fal tu,
umo żli wia ją cy mi pro duk cję, roz kła da nie i za -
gęsz cza nie mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
bez po trze by sto so wa nia spe cjal nych ope ra cji
tech no lo gicz nych, co po twier dzi ły do świad -
cze nia przy po stę po wa niu z mma pod czas re -
ali zo wa nych od cin ków prób nych. 

W ta be li 4 przed sta wio no za kre sy tem pe ra -
tu ry tech no lo gicz nej, za le ca ne przy sto so wa -
niu le pisz cza mo dy fi ko wa ne go do dat kiem gu -
my. Za kre sy tem pe ra tu ry pro duk cji i za gęsz -
cza nia mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na -
le ży do sto so wać do ro dza ju mie szan ki, wa run -
ków kli ma tycz nych pa nu ją cych pod czas jej
wbu do wy wa nia i od le gło ści wy twór ni mma
od pla cu bu do wy.

Re cy kling war stwy na wierzch ni wy ko na nej
z uży ciem as fal tu mo dy fi ko wa ne go po li me ra -
mi z do dat kiem gu my nie ró żni się ni czym

od pro ce su tech no lo gicz ne go w przy pad ku
war stwy wbu do wa nej z za sto so wa niem as fal -
tów mo dy fi ko wa nych tra dy cyj ny mi po li me ra -
mi. Na wierzch nia wy ko na na z wy ko rzy sta niem
ma te ria łu z re cy klin gu warstw za wie ra ją cych
roz drob nio ną gu mę ma wła ści wo ści użyt ko we
co naj mniej na ta kim sa mym po zio mie jak
przy uży ciu de struk tu as fal to we go za wie ra ją -
ce go as falt dro go wy lub mo dy fi ko wa ny [8].

Zdro wie i bez pie czeń stwo
Ana li zu jąc da ne z do świad czeń w Szwe cji

[9] z po dob ny mi wy ro ba mi na le ży stwier dzić,
iż do da tek gu my do as fal tu w po łą cze niu z nie -
zmie nio nym po stę po wa niem z wy ro bem
w sto sun ku do as fal tu tra dy cyj nie mo dy fi ko -
wa ne go nie po wo du je wzro stu ry zy ka dla zdro -
wia i bez pie czeń stwa lu dzi i śro do wi ska. Obo -
wią zu ją ce prze pi sy okre śla ją ce po zio my NDS,
NDSCh dla zi den ty fi ko wa nych sub stan cji nie -
bez piecz nych nie są prze kra cza ne i jed no cze -
śnie są na ni skim po zio mie. Żad ne ba da ne
opa ry nie wy ka zy wa ły dzia ła nia kan ce ro gen ne -
go. W ra por cie [10] przy go to wa nym na pod -
sta wie ba dań pro wa dzo nych w USA stwier dzo -
no, że tech no lo gie as fal to we z za sto so wa niem
de struk tu gu mo we go nie ma ją ne ga tyw ne go
wpły wu na zdro wie pra cow ni ka, mo gą na to -
miast być ucią żli we. Naj częst szy mi skut ka mi
na ra że nia na opa ry to pod ra żnie nie oczu i gór -
nych dróg od de cho wych. Spe cy ficz ny za pach
le pisz cza z do dat kiem gu my jest wy czu wal ny
w trak cie ma ga zy no wa nia i pro duk cji mma,
jed na kże po wbu do wa niu w na wierzch nię sta -
je się nie wy czu wal ny. 
Pod su mo wa nie

Za sto so wa nie roz drob nio nej gu my z re cy -
klin gu opon sa mo cho do wych, ja ko ma te ria łu
słu żą ce go do po pra wy ja ko ści na wierzch ni as -
fal to wych, jest jed nym z naj efek tyw niej szych
spo so bów za go spo da ro wa nia od pa dów gu mo -
wych. Do nie daw na nie roz wią zy wal nym pro -

ble mem by ło wy pro du ko wa nie ter mo sta bil ne -
go le pisz cza mo dy fi ko wa ne go do dat kiem gu -
my, któ re mo że być prze cho wy wa ne i trans -
por to wa ne na go rą co, tak jak le pisz cza tra dy -
cyj ne. As falt mo dy fi ko wa ny po li me ra mi z do -
dat kiem gu my MOD BIT 45/80-55 CR jest
pierw szym ta kim wy ro bem do stęp nym w Pol -
sce, któ ry w peł ni speł nia wy ma ga nia tech -
nicz ne wy ma ga ne nor mą kla sy fi ka cyj ną 
PN -EN 14023: 2011. Jed no cze śnie wa li da cja
wy ro bu w ska li la bo ra to ryj nej i prze my sło wej
po twier dza ko rzyst ne wła ści wo ści le pisz cza,
prze kła da ją ce się na wzrost trwa ło ści na -
wierzch ni as fal to wych. Sto so wa nie as fal tu
z gu mą nie wy ma ga zna czą cych zmian w pro -
duk cji i wbu do wy wa niu mma w sto sun ku
do sto so wa nia tra dy cyj ne go as fal tu mo dy fi ko -
wa ne go po li me ra mi.

Wy so ka lep kość i ko he zja le pisz cza w po -
śred nich za kre sach tem pe ra tu ry po zwa la ją
na za sto so wa nie as fal tu z gu mą w mie szan -
kach (BBTM 8, SMA 8, PA 8 i 11), któ re re du -
ku ją ha łas ge ne ro wa ny przez ruch po jaz dów.

Bi blio gra fia:
[1] Kra jo wy plan go spo dar ki od pa da mi 2014, pro jekt 3-11-

2010, Uchwa ła Nr 217 ra dy Mi ni strów z dnia 24 grud -
nia 2010 r.

[2] Sy bil ski D. Za sto so wa nie od pa dów gu mo wych w bu -
dow nic twie dro go wym, Prze gląd bu dow la ny Nr 5/2009

[3] Ho ro dec ka R., Ka la biń ska M., Pi łat J., Ra dzi szew ski P.,
Sy bil ski D., Wy ko rzy sta nie zu ży tych opon sa mo cho do -
wych w bu dow nic twie dro go wym, In sty tut Ba daw czy
Dróg i Mo stów  ze szyt 54, 2002

[4] PN -EN 14023:2011 „As fal ty i le pisz cza as fal to we. Za -
sa dy kla sy fi ka cji as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi”

[5] Za łącz nik kra jo wy NA do nor my UNE -EN 14023:2010
„As fal ty i le pisz cza as fal to we. Za sa dy kla sy fi ka cji as fal -
tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi”

[6] Tech nicz ne wa run ki do sta wy as fal tu mo dy fi ko wa ne go
gu mą, TL RmB -StB By „Tech ni sche Lie fer be din gun gen
für Gum mi mo di fi zier te”, Bi tu men, 2010

[7] Na wierzch nie as fal to we na dro gach kra jo wych. WT -
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[8] Pra ca zbio ro wa. Ra port Fe asi bi li ty of re cyc ling rub ber -
-mo di fied pa ving ma te rials, 2005, Sta te of Ca li for nia
De part ment of Trans por ta tion

[9] Nord gren T., Pre in falk L., Ra port: Asphalt Rub ber
– a new con cept for asphalt pa ve ments in Swe den.
Swe dish Ro ad Ad mi ni stra tion 2009 

[10] Ra port Crumb -Rub ber Mo di fied Asphalt. Pa ving: Acu -
te He alth Ef fects and oc cu pa tio nal Expo su res. NIOSH
HE TA # 2001-0536-2864

[11] Su per pa ve Bin der Spe ci fi ca tion and Test Me thods.
Stra te gic Hi gh way Re se arch Pro gram 1995

Fot. 4. Wi dok śli ma ka roz kła dar ki. 
Brak osa dza nia się mma na po wierzch ni 

urzą dze nia (Źródło: Autorzy)

Ta be la 4. Re ko men do wa ne za kre sy tem pe ra tu ry tech no lo gicz nej le pisz cza 
mo dy fi ko wa ne go po li me ra mi z do dat kiem gu my, 45/80-55 CR

Tem pe ra tu ra Mi ni mal na Opty mal na Mak sy mal na

Pom po wa nia le pisz cza 130°C 180°C 190°C

Pro duk cji mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej 160°C 170 – 180°C 190°C

Za gęsz cza nia mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej 105°C 145 – 150°C 160°C
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De par ta ment Trans por tu sta nu Okla ho -
ma (ang. ODOT – Okla ho ma De par ta -
ment of Trans por ta tion) wią że du że na -

dzie je z no wą na wierzch nią wy ko na ną w za -
chod niej czę ści Okla ho ma Ci ty na dro dze
I -40, na któ rej po sfre zo wa niu sta rych warstw
uło żo no no we z mie sza nek mi ne ral no -as fal to -
wych (mma), do wy pro du ko wa nia któ rych za -
sto so wa no wy so ko mo dy fi ko wa ne le pisz cze
as fal to we. Pierw sze uży cie te go ro dza ju mma
(ang. HI MA -Hi gh ly Mo di fied Asphalt) z wy so -
ko mo dy fi ko wa nym le pisz czem mia ło miej sce
w wy ko naw stwie ro bót dro go wych na dro dze
I -40 w miej sco wo ści Cad do Co un ty. Pra ce
nad tym pro jek tem roz po czę ły się w lu -
tym 2012 r. od zmia ny or ga ni za cji ru chu, za -
koń czy ły się w kwiet niu, kie dy sfre zo wa no sta -
rą na wierzch nię i uło żo no no we war stwy.

ODOT oczekuje, że uży cie mie szan ki HI MA
po win no umo żli wić uzy ska nie trwa łej kon -
struk cji na wierzch ni dro gi o zmniej szo nej gru -
bo ści, a oszczęd no ści z tym zwią za ne po zwo -
lą ad mi ni stra cji dro go wej na re ali za cję pro gra -
mu zna czą ce go zwięk sze nia za kre su od nów
na wierzch ni przy wy ko rzy sta niu do tych cza so -
wych fun du szy. W Okla ho mie, je den ro dzaj 
le pisz cza, wy so ko mo dy fi ko wa ny as falt 
PG76 -28 E, zo stał za sto so wa ny do trzech ró -
żnych mma na dro dze I -40. Le pisz cze uży te
do pro duk cji HI MA za wie ra ło 7,5% (m/m) SBS
(po li mer sty ren -bu ta dien -sty ren), to zna czy
dwa ra zy wię cej, niż w do tych czas sto so wa nych
le pisz czach mo dy fi ko wa nych po li me ra mi.

Z ist nie ją cych opra co wań teo re tycz nych
i prak tycz nych do świad czeń po wszech nie wia -
do mo, że mo dy fi ka cja po li me ra mi le pisz czy
as fal to wych zwięk sza od por ność na ko le ino -
wa nie i po wsta wa nie ubyt ków w na wierzch ni
wy ko na nych z mma, a je dy nym ogra ni cze niem
po pra wia nia tych pa ra me trów jest do pusz czal -
ne stę że nie po li me ru w le pisz czu. Za zwy czaj,
gdy za war tość po li me ru osią ga 3% (m/m),
lep kość le pisz cza zwięk sza się tak, że mie -
szan ka mi ne ral no -as fal to wa sta je się bar dzo
trud na do wy pro du ko wa nia w wy twór ni i zbyt

ma ło ura bial na w trak cie wbu do wy wa nia. Na -
to miast po li mer Kra ton™ D0243, za sto so wa -
ny w Okla ho mie na dro dze I -40 do as fal tu
PG76 -28 E, był no wym po li me rem wy pro du -
ko wa nym w Ho uston przez Kra ton Per for man -
ce Po ly mers Inc. 

„Na szym ce lem jest ob ni że nie kosz tów wy -
ko ny wa nia na wierzch ni” – stwier dził szef na -
uko wy w Dzia le Ba dań i Roz wo ju w Kra ton Po -
li mers. Po mi mo te go, że po li me ry są dro gie
i że do da je się ich tak du żo, to je że li mo żna
zmniej szyć gru bość warstw as fal to wych z 10
ca li aż do 6 ca li, to te na wierzch nie i tak bę dą
tań sze. Do tych czas sto so wa ne le pisz cza o wy -
so kiej, pro cen to wej za war to ści po li me ru od -
zna cza ły się du żą lep ko ścią, a mie szan ki z nich
wy ko na ne by ły zbyt trud ne do za gęsz cze nia.
W mie szan ce HI MA za sto so wa no po li mer, któ -
ry ma wy star cza ją co ni ską lep kość, aby mo żna
by ło zwięk szyć je go za war tość bez po gor sze nia
ura bial no ści i mo żli wo ści za gęsz cza nia mma.

Przed sta wi cie le ad mi ni stra cji dro go wej sta -
nu Okla ho ma mie li na dzie ję, że bę dzie mo żli -
we zmniej sze nie gru bo ści tra dy cyj nie wy ko ny -
wa nych warstw. Jed no cze śnie bra li pod uwa -
gę, że zwięk sze nie stop nia po li me ry za cji mie -
szan ki spo wo du je wzrost jej ce ny, jed nak bę -
dzie on zre kom pen so wa ny przez zmniej sze nie
gru bo ści war stwy i wy dłu że nie cza su eks plo -
ata cji na wierzch ni.

Mie szan ka HI MA po zwa la 
na zmniej sze nie gru bo ści war stwy

De par ta ment Trans por tu sta nu Okla ho ma
do pu ścił do za sto so wa nia mie szan ki HI MA
z wy so ko mo dy fi ko wa nym as fal tem bez prze -
pro wa dza nia wła snych te stów na od cin kach
prób nych, po nie waż dys po no wał wy ni ka mi
ba dań prze pro wa dzo nych na to rze te sto wym
w Na ro do wym Cen trum Tech no lo gii As fal to -
wych (ang. NCTA – Na tio nal Cen ter for Asphalt
Tech no lo gy).

W NCTA przed sta wi cie le dro go wej ad mi ni -
stra cji sta nu Okla ho ma mo gli zo ba czyć jak za -
cho wu ją się war stwy uło żo ne na po szcze gól -

nych od cin kach prób nych po krót kim, dwu let -
nim okre sie ob cią że nia cię żkim ru chem. Wy -
ni ki na to rze te sto wym wska zy wa ły, że HI MA
jest do brą opcją do wy ko ny wa nia ro bót re -
mon to wych za po bie ga ją cych ko le ino wa niu
i prze no sze niu spę kań od pod bu do wy. Po nie -
waż ma te riał ten spraw dził się w NCTA, zde cy -
do wa no wy pró bo wać go na dro dze I -40, gdzie
wy stę pu ją ko le iny i spę ka nia. 

Pro jekt zre ali zo wa no na 2 – mi lo wym od cin -
ku dro gi I -40, znaj du ją cym się na wschod nich
obrze żach miej sco wo ści Cad do Co un ty.
Na pod sta wie da nych otrzy ma nych z od cin ków
prób nych w NCTA za kła da no, że no we, wy so ko
mo dy fi ko wa ne le pisz cze po lep szy wła ści wo ści
na wierzch ni w stop niu unie mo żli wia ją cym po -
wsta wa nie spę kań zmę cze nio wych i ko le in.
War stwa o gru bo ści 8 ca li, w któ rej za sto so wa -
no mie szan kę HI MA po win na cha rak te ry zo wać
się ta ki mi wła ści wo ścia mi ja kich na le ży ocze ki -
wać od ty po wej war stwy o gru bo ści 10,5 ca la.

Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we 
HI MA z wy so ko mo dy fi ko wa nym 
as fal tem na dro dze I -40 w Okla ho mie

Li te ra „E” w na zwie as fal tu PG76 -28 E jest
prze zna czo na do no we go pro to kó łu ba da nia
MSCR i ozna cza „eks tre mal nie wy so ki sto -
pień”. Prze wi dzia ne sym bo le to: S (stan dar do -
wy), H (wy so ki), V (bar dzo wy so ki) i E (eks tre -
mal nie wy so ki) i od po wia da ją one po zio mo wi
ob cią że nia ru chem. Ta no wa ka te go ria wpro -
wa dza no we pa ra me try ba dań za wie ra ją ce pro -
cen to we od kształ ce nie sprę ży ste, któ rym bę -
dzie mo żna po ten cjal nie za stą pić ba da nie PG
+ na wrót sprę ży sty. MSCR jest naj lep szą me -
to dą do okre śle nia cha rak te ry sty ki le pisz cza
uży te go w oma wia nym pro jek cie. W od nie sie -
niu do le pisz cza PG 76-28 E wy ma ga na by ła
war tość 95% na wro tu sprę ży ste go przy po zio -
mie ob cią że nia 3,2 kPa.

Gdy na stę pu ją ugię cia na wierzch ni
pod wpły wem ob cią że nia ru chem, mak sy mal -
ne na prę że nia roz cią ga ją ce wy stę pu ją w dol -
nych war stwach kon struk cji dro gi. Po wsta ją ce

Mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem
modyfikowanym nowym polimerem Kraton
Włodzimierz Poboży*
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w ich wy ni ku spę ka nia pod bu do wy mo gą mi -
gro wać w gó rę kon struk cji, cze go wy ni kiem
jest po wsta wa nie spę kań od bi tych w war stwie
ście ral nej.

Je że li mo żna za sto so wać as falt o wy ższym
stop niu mo dy fi ka cji, to stwo rza się szan sę
na „uzdro wie nie” dol nej war stwy i za po bie że -
nie po wsta wa niu tam spę kań. War stwy na dro -

dze I -40, zgod nie z kon cep cją wy dłu że nia ich
trwa ło ści, zo sta ły wy ko na ne z mie sza nek
o zwięk szo nej za war to ści le pisz cza as fal to we -
go. Mie szan ka HI MA po przez zwięk sze nie ela -

Wbudowywanie mieszanki HIMA z lepiszczem modyfikowanym nowym polimerem Kraton 
pozwala zmniejszyć grubość warstwy nawierzchni o 30% obniżając koszty nawierzchni asfaltowych

Wbudowywanie mieszanki HIMA na drodze I-40 w Oklahomie
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stycz no ści po win na za pew nić więk szą od por -
ność na na prę że nia, któ re mo gą spo wo do wać
spę ka nia w naj ni ższej war stwie.

Wy ko naw ca ro bót na dro dze I -40 uło żył,
na sfre zo wa ne i spry ska ne upłyn nio nym as -
fal tem pod ło że, war stwę po śred nią o gru bo -
ści 1,5 ca la z HI MA i kru szy wem o mak sy -
mal nej wiel ko ści ziar na (ang. NMAS – No mi -
nal Ma xi mum Ag gre ga te Si ze) 3/8 ca la. Na -
stęp nie zo sta ły uło żo ne 2 war stwy, ka żda
o gru bo ści 2,5 ca la z mie szan ki Okla ho ma
S3, za wie ra ją cej wy so ko mo dy fi ko wa ne le -
pisz cze i kru szy wo o NMAS rów nej ¾ ca la,
przy czym kru szy wo speł nia ło wa ru nek: 100%
prze cho dzi przez si to # 1 cal. Ko lej na war -
stwa o gru bo ści 1,5 ca la wy ko na na zo sta ła
z mie szan ki Okla ho ma S5, z wy so ko mo dy fi -
ko wa nym le pisz czem i kru szy wem o NMAS
rów nej 3/8 ca la, przy czym kru szy wo speł nia -
ło wa ru nek: 100% prze cho dzi przez si to
# 1/2 ca la. Wy ma ga na war tość za gęsz cze nia
w od nie sie niu wszyst kich trzech warstw wy -
no si ła 94%. 

War stwy z mie sza nek HI MA zo sta ły przy kry -
te war stwą z mie szan ki o struk tu rze otwar tej
(ang. OGFC – Open Gra ded Fric tion Co ur se).

Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we z wy so ko
mo dy fi ko wa nym le pisz czem, za po mo cą do -
tych czas sto so wa nych po li me rów, mo gą za -
cho wać wy star cza ją cą ura bial ność je że li zo -
sta ną wy pro du ko wa ne w wy so kiej tem pe ra tu -
rze, w za kre sie 370 – 380°F (188-193°C), ale
to po wo du je do dat ko wy wzrost kosz tów pod -
grze wa nia i przed wcze sne sta rze nie le pisz cza.
Mie szan ka HI MA na dro gę I -40 zo sta ła wy pro -
du ko wa na w tem pe ra tu rze 3250F (163°C).

Do re ali za cji pro jek tu na dro dze I -40 zu ży -
to 1500 ton as fal tu, co od po wia da 30000 ton
mie szan ki (uło żo nej w cią gu 3 mie się cy).
Zgod nie z usta le nia mi z wy ko naw cą ro bót (fir -
mą Has skell Le mon Con struc tion z Okla ho ma
Ci ty), gór na war stwa o struk tu rze otwar tej zo -
sta ła wy ko na na z uży ciem stan dar to we go le -
pisz cza PG76 -28.

Tra dy cyj na war stwa o struk tu rze otwar tej jest
war stwą, któ rej trwa łość wy no si śred nio od 7
do 8 lat. Gdy by uda ło się wy dłu żyć ten okres
do 10-12 lat, był by to suk ces. W na stęp nym
cy klu ba dań w NCTA ad mi ni stra cja dro go wa
sta nu Okla ho ma prze wi du je do ko na nie oce ny
no wej na wierzch ni o struk tu rze otwar tej.

Departament Transportu sta nu Okla ho ma
pre fe ru je mie szan ki o struk tu rze otwar tej (po -
pu lar nie zwa ne „po pcorn”), po nie waż cha rak -
te ry zu ją się one wła ści wą szorst ko ścią, do -
brym od pro wa dza niem wo dy desz czo wej i wo -
dy po wsta ją cej z roz ta pia nia się śnie gu eli mi -
nu jąc zja wi sko aqu aplan nin gu oraz za po bie ga -
ją wy twa rza niu „mgły” przez ko ła cię ża ró wek.
War stwa z mie szan ki „po pcorn” nie wzmac nia
kon struk cji dro gi i nie uwzględ nia się jej w ob -
li cze niach no śno ści. Na wet je że li ta war stwa
w ja kimś stop niu po pra wia no śność, to jest
po mi ja na w ob li cze niach i trak to wa na je dy nie
ja ko war stwa po pra wia ją ca bez pie czeń stwo.

ODOT ocze ku je, że na wierzch nia as fal to wa
wy ko na na z uży ciem HI MA bę dzie się cha rak -
te ry zo wa ła du żo dłu ższą ży wot no ścią i zwięk -
szo ną od por no ścią na ko le ino wa nie. Li czy też
na to, że war stwa po śred nia z mie szan ki HI MA
z as fal tem PG76 -28 E po zwo li „zwal czyć”
spę ka nia zmę cze nio we. Je że li uda się wy dłu -
żyć ży wot ność z 11-12 lat do 15-20 lat, za -
osz czę dzi to wie le do la rów, któ re stan Okla ho -
ma wy da je na utrzy ma nie dróg.

Je że li cień sze war stwy, o gru bo ści prze wi -
dzia nej w oma wia nym pro jek cie, bę dą się za -
cho wy wać zgod nie z ocze ki wa nia mi, nie bę dzie
po trze by wy mie niać kon struk cji dro gi w ca ło ści.
To mo gło by w spo sób zna czą cy za osz czę dzić
czas i pie nią dze. Prze wi du je się, że to roz wią za -
nie po win no za pew nić więk szą od por ność na -
wierzch ni na pro ce sy zmę cze nio we, po nie waż
war stwy za wie ra ją du żą za war tość po li me ru. Po -
win no ta kże zwięk szyć od por ność na ko le ino wa -
nie i spę ka nia, przy za ło że niu, że wy star cza ją ca
jest gru bość war stwy, a na prę że nia w dol nych
war stwach ule gną zmniej sze niu. Czy ta ka na -
wierzch nia bę dzie bar dziej trwa ła? Te go jesz cze
nie wia do mo. Aby uzy skać od po wiedź ko niecz -
ne są na stęp ne cy kle ba daw cze w NCTA.

Pod su mo wa nie
Opi sa ny pro jekt miał tak du że zna cze nie, że

był do kład nie stu dio wa ny przez per so nel De -
par ta men tu Trans por tu sta nu Okla ho ma, Sto wa -
rzy sze nie Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to -
wych w Okla ho mie, In sty tut As fal to wy i Fe de -
ral ną Ad mi ni stra cję Au to strad. Prób ki z od wier -
tów wy ko na nych pod czas pierw sze go dnia pra -
cy zo sta ły wy sła ne do ana li zy do Cen trum Ba -
daw cze go Fe de ral nej Ad mi ni stra cji Au to strad.

Tam zo sta ną prze pro wa dzo ne dal sze ba da -
nia i ad mi ni stra cja dro go wa sta nu Okla ho ma
ocze ku je na otrzy ma nie kom plet nych wy ni ków
do ty czą cych wy so ko mo dy fi ko wa nych mie sza -
nek, co umo żli wi prze pro wa dze nie po głę bio -
nej ana li zy od no śnie ocze ki wa nej trwa ło ści
mie sza nek ob ję tych tym pro jek tem. Je że li bę -
dzie my mo żli we ob ni że nie kosz tów w wy ni ku
za sto so wa nia cień szych warstw z HI MA, to
spo wo du je to zmniej sze nie kosz tów ogól nych,
co z ko lei umo żli wi znacz ne zwięk sze nie za -
kre su na praw sta no wych i mię dzy sta no wych
au to strad. Da to rów nież mo żli wość bar dziej
ela stycz ne go wy ko rzy sta nia bu dże tu.

De par ta ment Trans por tu sta nu Okla ho ma
nie za koń czył prób z HI MA. Pla nu je zna le zie -
nie in ne go od cin ka dro gi, gdzie za sto so wa nie
mie szan ki HI MA by ło by do brym roz wią za niem.
Pod czas gdy pro jekt na dro dze I -40 za kła dał
wy ko na nie warstw o łącz nej gru bo ści 8 ca li, to
te raz za mia rem ODOT jest wy ty po wa nie od cin -
ka, na któ rym łącz na gru bość warstw wy no si -
ła by 5 ca li i za sto so wa na tech no lo gia by ła by
od two rze niem roz wią zań, za sto so wa nych
na to rze ba daw czym NCTA. Jed no cze śnie ob -
ser wa cji bę dzie pod da ne za cho wa nie na -
wierzch ni wy ko na nej na dro dze I -40.

Cien kie war stwy z mie szan ki HI MA, cień sze
od kon wen cjo nal nych cien kich warstw, ma ją
w po rów na niu z ni mi do dat ko wą za le tę: nie
wy ma ga ją zmian ist nie ją ce go pro fi lu na -
wierzch ni. Prze wa gą ta kiej cien kiej war stwy
za sto so wa nej do od no wy jest to, że nie trze ba
mieć obaw o pro fil po dłu żny na od cin ku au to -
stra dy. Nie ma po trze by usu wa nia ba rier
ochron nych. Nie trze ba rów nież po dej mo wać
do dat ko wych dzia łań na wia duk tach. Od no wa
za po mo cą cien kiej war stwy eli mi nu je wie le
pro ble mów wtór nych.

Ad mi ni stra cja dro go wa sta nu Okla ho ma
ocze ku je, że tech no lo gia HI MA po zwo li wy -
dłu żyć trwa łość na wierzch ni dróg i nie bę dą
ko niecz ne czę ste ich na pra wy. Tech no lo gia ta
po zwo li nad ro bić za le gło ści po wsta łe w prze -
szło ści i umo żli wi sto so wa nie no wych roz wią -
zań w kon struk cjach dro go wych na te re nie
Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki Pół noc nej.

Żródło: www.theasphaltpro.com

Opracowała: Hanna K. Walęcka

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
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Wdniach 20-22 lu te go 2013 r. od by -
ło się w Za ko pa nem ko lej ne se mi -
na rium tech nicz ne zor ga ni zo wa ne

przez fir mę Ret ten ma ier Pol ska.
W se mi na rium wzię ło udział 160 uczest ni -

ków, re pre zen tu ją cych: kra jo wych wy ko naw ców
na wierzch ni as fal to wych, pro du cen tów kru szyw,
le pisz czy i do dat ków sto so wa nych do mie sza -
nek mi ne ral no -as fal to wych oraz sprzę tu do wy -
twa rza nia i wbu do wy wa nia mma, la bo ra to ria
dro go we, ad mi ni stra cję dro go wą z od dzia łów
GDD KiA i wy ższe uczel nie tech nicz ne.

W se mi na rium uczest ni czy li ta kże za pro sze -
ni go ście z za gra ni cy, re pre zen tu ją cy: Eu ro pej -
skie Sto wa rzy sze nie Wy ko naw ców Na wierzch -
ni As fal to wych (EAPA), ad mi ni stra cję dro go wą
lan du Ba wa ria, la bo ra to rium dro go we TPA
Niem cy i nie miec kie Sto wa rzy sze nie Na uko -
wo -Ba daw cze Dro go wnic twa i Trans por tu
(FGSV), a ta kże nie za le żny eks pert z Nie miec.

W imie niu or ga ni za to ra otwar cia se mi na -
rium do ko na li Piotr Ku rach – Pre zes Ret ten -
ma ier Pol ska i Kry sty na Szy ma niak – Kie -
row nik Dzia łu Dro go wnic twa w fir mie Ret ten -
ma ier Pol ska. 

Pre zes Piotr Ku rach przy po mniał, że pierw -
sze se mi na rium zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez
fir mę w 2002 r. i wów czas po sta wio ne ce le ta -
kie jak: pre zen ta cja in no wa cji, wy ko rzy sta nie
w prak ty ce, wy mia na po glą dów i do świad czeń
kra jo wych i za gra nicz nych są kon se kwent nie
re ali zo wa ne w trak cie ko lej nych spo tkań. 

Kry sty na Szy ma niak po wi ta ła go ści kra jo -
wych i za gra nicz nych. Przed sta wi ła skład Ra dy
Pro gra mo wej te go rocz ne go se mi na rium oraz
fir my to wa rzy szą ce (La far ge i LO TOS As falt).
Pa tro nat ho no ro wy nad se mi na rium ob ję li:
GDD KiA i PSW NA, a pa tro nat me dial ny cza so -
pi sma: IN RA STRUK TU RA i Pol skie Dro gi. 

W pierw szym dniu se mi na rium przed sta -
wio nych zo sta ło 9 pre zen ta cji w dwóch se -
sjach. Po ka żdej se sji od by wa ły się dys ku sje,
w trak cie któ rych pre le gen ci udzie la li wy ja -

śnień i od po wie dzi na py ta nia uczest ni ków.
 Mar ke ting mma – Eg bert Bo uving (Dy rek -
tor EAPA) przed sta wił głów ne ce le dzia łal no ści
Sto wa rzy sze nia, do któ rych na le żą mię dzy in ny -
mi: re pre zen to wa nie człon ków na fo rum eu ro -
pej skim, wy mia na do świad czeń, ini cjo wa nie
i udział w pra cach dot. bra nży np. nor ma li za cja,
za gad nie nia bhp. EAPA or ga ni zu je kon fe ren cje,
pu bli ku je wy daw nic twa, a obec nie przy go to wu -
je stro nę in ter ne to wą (w ję zy ku an giel skim),
któ ra bę dzie za wie ra ła nie tyl ko spe cja li stycz ne
da ne, ale ta kże in for ma cje uświa da mia ją ce lu -
dziom spo za bra nży i de cy den tom jak wa żna
jest sieć dro go wa z na wierzch nia mi as fal to wy -
mi. Stro na ma być go to wa w dru giej po ło -
wie 2013 r. W swo im wy stą pie niu pod kre ślił
zna cze nie ko mu ni ka cji, za rów no na ze wnątrz fir -
my jak i we wnątrz (in for ma cje po win ny do cie -
rać do wszyst kich pra cow ni ków). 
 Ba war ska Ad mi ni stra cja Dro go wa
– Sieg fried Scheu er (Rad ca mi ni ste rial ny),
re pre zen tu ją cy naj więk szy kraj związ ko wy
w Niem czech, omó wił na wstę pie or ga ni za cję
Naj wy ższe go Urzę du Bu dow nic twa w Ba wa rii,
w tym 3-stop nio wej ad mi ni stra cji dro go wej.
W ge stii tej ad mi ni stra cji jest 2509 km au to -
strad, 6535 km dróg fe de ral nych, 14026 km
dróg pań stwo wych i 15000 obiek tów mo sto -
wych. Licz ba pra cow ni ków wszyst kich szcze -
bli, łącz nie z za trud nio ny mi w słu żbach utrzy -
ma nio wych, wy no si po nad 8000 osób. Za da -
nia mi ad mi ni stra cji są: pla no wa nie, bu do wa

i utrzy ma nie za rzą dza ną sie cią dro go wą tak,
aby mo gły być re ali zo wa ne na stę pu ją ce ce le:
– za pew nie nie mo bil no ści spo łe czeń stwa,
– pro mo wa nie trans por tu go spo dar cze go,

pra cow ni ków i re kre acyj ne go.
W cen trum za dań ad mi ni stra cji są za tem:

za pew nie nie dróg o du żej trwa ło ści i prze pu -
sto wo ści (do 2025 r. prze wi dy wa ny jest du ży
wzrost ob cią że nia ru chem w Ba wa rii i ko niecz -
na bę dzie np. roz bu do wa au to strad do 6 pa sów
ru chu), bez piecz nych do jaz dy (ba war ski pro -
gram bez pie czeń stwa ru chu dro go we go
do 2020 r.), do stęp nych dla osób nie peł no -
spraw nych i sta rze ją ce go się spo łe czeń stwa,
przy ja znych dla śro do wi ska (ob ni że nie ha ła su).
 Dłu go trwa łe na wierzch nie (HD) z mma
– Ker stin Gärtner (TPA Niem cy) przed sta wi -
ła wy ni ki ba dań i do świad czeń prak tycz nych,
ma ją cych na ce lu uzy ska nie trwa łych na -
wierzch ni z mma. Szcze gól ne zna cze nie
w osią gnię ciu te go ce lu ma od po wied nia war -
stwa wią żą ca, któ ra przej mu je naj więk sze na -
prę że nia ści na ją ce, gwa ran tu je wy so ką no -
śność i wa run ku je rów ność war stwy ście ral -
nej. W wy ni ku prac pro wa dzo nych od 2007 r.
opra co wa no kon cep cję mie szan ki ma styk so -
wo -gry so wej do war stwy wią żą cej (niem.
Split t ma sti xbin der) i wy ko na no od cin ki prób ne
ta kich warstw wią żą cych na au to stra dach
w Pół noc nej Ba wa rii. Ba da nia od por no ści
na zmę cze nie wy ka za ły wy ższą ocze ki wa ną ży -
wot ność. Do świad cze nia prak tycz ne po zwo li ły
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na sfor mu ło wa nie na stę pu ją cych wnio sków
dot. za sto so wa nia w war stwie wią żą cej mie -
szan ki ma styk so wo -gry so wej (AC 16 B S
– Typ SMA):
– mo żna ją ła two wbu do wy wać (bez żad nych

do dat ko wych wy ma gań),
– brak jest ja kiej kol wiek skłon no ści do se gre -

ga cji, 
– mo żli we jest za sto so wa nie ma te ria łów z re -

cy klin gu,
– wy ka zu je du żą od por ność na de for ma cje,
– na da je się do wszyst kich warstw ście ral nych

z mma.
W re zul ta cie ba dań i do świad czeń bę dą

opra co wa ne (i opu bli ko wa ne) od po wied nie
za le ce nia tech nicz ne.
 Wpro wa dza nie wy ro bów bu dow la nych
do ob ro tu wg CPR nr 305/2011
od 1.07.2013 – omó wił Krzysz tof Bła że jow -
ski (OR LEN As falt).

Z dniem 1 lip ca 2013 r. Roz po rzą dze nie CPR
nr 305/2011 za stę pu je do tych cza so wą dy rek -
ty wę CPD 89/106 (w Pol sce zna ną ja ko dy rek -
ty wa „Wy ro by bu dow la ne”). W tym Roz po rzą -
dze niu roz sze rzo no i uszcze gó ło wio no li stę wy -
ma gań pod sta wo wych wo bec obiek tów bu -
dow la nych. Po dob nie jak w CPD 89/106 rów -
nież w CPR nr 305/2011 na dal wy ma ga ny jest
wspól ny, jed no li ty ję zyk tech nicz ny do sto so -
wa nia przez pro du cen tów wy ro bów. Roz po rzą -
dze nie zno si de kla ra cję zgod no ści, a pro du -
cent bę dzie prze ka zy wał, lub udo stęp niał
w for mie elek tro nicz nej (np. w in ter ne cie), od -
bior com wy ro bów de kla ra cję wła ści wo ści użyt -
ko wych wy ro bu, któ ra bę dzie naj wa żniej szym
do ku men tem wy sta wia nym przez pro du cen ta.
Zgod nie z CPR wpro wa dze nie wy ro bu do ob ro -
tu ozna cza udo stęp nie nie po raz pierw szy wy -
ro bu na ryn ku unij nym. Roz po rzą dze nie to
okre śla obo wiąz ki pro du cen ta wy ro bu, np. mu -
si on prze cho wy wać do ku men ta cję przez 10 lat
i udo stęp niać or ga nom nad zo ru ryn ku do ku -
ment iden ty fi ku ją cy wszyst kich do staw ców
i od bior ców. W za łącz ni ku IV Roz po rzą dze nia
są li sty wy ro bów bu dow la nych (nr 23: Wy ro by
do bu do wy dróg, nr 24: Kru szy wa). Istot nym
po sta no wie niem przej ścio wym w Roz po rzą dze -
niu jest za pis mówiący, że wy ro by bu dow la ne
wpro wa dzo ne do ob ro tu przed 1.07.2013 r.
zgod nie z dy rek ty wą CPD 89/106/EEC uzna je
się za zgod ne z CPR nr 305/2011. Do chwi li

obec nej brak jest kra jo wych prze pi sów wy ko -
naw czych (z Mi ni ster stwa Bu dow nic twa) oraz
wy tycz nych Ko mi sji Eu ro pej skiej dot. no wej
de kla ra cji wła ści wo ści użyt ko wych.
 Wła ści wo ści prze ciw po śli zgo we na -
wierzch ni dro go wych. Wy ni ki ba dań
– Mar ta Wa si lew ska (Po li tech ni ka Bia ło -
stoc ka) scha rak te ry zo wa ła sto so wa ne na świe -
cie me to dy po mia ru wła ści wo ści prze ciw po -
śli zgo wych na wierzch ni. Przed sta wi ła wy ni ki
ba dań te re no wych prze pro wa dzo nych na dro -
dze kra jo wej nr 8 z war stwą ście ral ną z SMA.
Naj więk szy spa dek wła ści wo ści prze ciw po śli -
zgo wych od no to wa no po oko ło 1 mie sią cu
od od da nia dro gi do ru chu. Na to miast na ron -
dzie z war stwą ście ral ną z SMA od no to wa no
bar dzo du ży spa dek tych wła ści wo ści (po oko -
ło 2 mie sią cach spa dek był ta ki jak na dro dze

do pie ro po 2 la tach). Ba da nia zo sta ły wy ko na -
ne przy wspar ciu fun du szu spo łecz ne go UE. 
 Ba da nia i oce na ha ła śli wo ści na wierzch -
ni as fal to wych – Wła dy sław Gar dziej czyk
(Po li tech ni ka Bia ło stoc ka) przy wo łał Dy rek ty -
wę 2002/49/WE, któ ra mię dzy in ny mi do ty czy
wal ki z ha ła sem dro go wym i omó wił sto so wa ne
me to dy po mia ru ha ła su. Jed nym ze spo so bów
re duk cji ha ła su mo gą być ci che na wierzch nie,
za miast ekra nów aku stycz nych. Roz wią za nie to
nie za wsze za stą pi ekra ny aku stycz ne, ale ka -
żdo ra zo wo wy ma ga to spraw dze nia. Do tych czas
brak jest w kra ju usta le nia na wierzch ni re fe ren -
cyj nej pod wzglę dem ha ła su. W pre zen ta cji au -
tor przed sta wił pro po zy cję kla sy fi ka cji na -
wierzch ni pod ką tem ha ła śli wo ści.
 Prak tycz ne aspek ty kla sy fi ka cji kru szy -
wa wy peł nia ją ce go wg nor my PN -EN
na przy kła dzie ko pal ni Rad ko wi ce – Ma rek

Kra jew ski (IBMB). W ko pal niach kru szyw po -
wsta je co raz wię cej ma te ria łu z od py la nia.
Pod ję to ba da nia ma ją ce na ce lu uty li za cję py -
łów ja ko do dat ku do mma. Wy ni ki tych ba dań
wska za ły, że py ły z ko pal ni Rad ko wi ce speł -
nia ją wy ma ga nia wo bec wy peł nia cza i mo gą
być sto so wa ne do pro duk cji mma.
 Na wierzch nia SMA z uży ciem as fal tu mo -
dy fi ko wa ne go gu mą – Agniesz ka Kę dzier ska
(LO TOS As falt) przed sta wi ła wy ni ki ba dań i do -
świad cze nia te re no we z za sto so wa nia mma
z le pisz czem as fal to wym mo dy fi ko wa nym gu -
mą (Mod bit 45/80-55 CR). Oprócz do dat ku gu -
my do as fal tu wpro wa dzo no nie wiel ką ilość po -
li me ru aby za pew nić sta bil ność le pisz cza.
W 2012 r. ba da nia la bo ra to ryj ne le pisz cza wy -
ko na ła Po li tech ni ka War szaw ska. Na stęp nie
opra co wa no re cep tę mie szan ki SMA z as fal tem
Mod bit 45/80-55 CR, w któ rej za sto so wa no
włók na ce lu lo zo we (z IRS). Od cin ki prób ne wy -
ko na ła w 2012 r. fir ma Skan ska na dro dze ob -
cią żo nej bar dzo cię żkim ru chem.
 Hy dro siew – Da riusz Te re siń ski
i Krzysz tof Te re siń ski (Zie lo ny Eks press
– obec nie BRI GA). Fir ma wy ko nu je za zie le nia -
nie skarp dro go wych, wa łów prze ciw po wo -
dzio wych, pól gol fo wych, bo isk itp. me to dą
hy dro sie wu. Dys po nu je wy so ko wy daj nym
sprzę tem do ro bót (ob siew po wierzch ni 0,5 ha
wy ko nu je w cią gu 5-6 mi nut). Do za zie le nia
wy ko rzy sty wa na jest mie szan ka traw z do dat -
kiem włó kien ce lu lo zo wych. Bar dzo wa żny jest
do bór nie tyl ko od po wied nich na sion do za zie -
le nia nia, ale ta kże tech ni ki sie wu i pie lę gna cji
(na wad nia nie i ko sze nie).

W dru gim dniu se mi na rium przed sta wio -
nych zo sta ło 8 pre zen ta cji:
 Zmia ny w prze pi sach tech nicz nych do ty -
czą cych mma w Niem czech – Bernd Nol le
(TPA Niem cy), przed sta wił ge ne zę i za kres
zmian w prze pi sach opra co wa nych w FGSV
przez Gru pę ro bo czą 7 „Bu dow nic two as fal to -
we” (któ rej jest prze wod ni czą cym). Pod ję cie
prac nad zmia na mi zo sta ło spo wo do wa ne
szyb ko (już po 2 do 5 la tach) po ja wia ją cy mi
się uszko dze nia mi na wierzch ni as fal to wych
(przede wszyst kim warstw ście ral nych wy ko -
na nych z AC 11 D S, oraz czę ścio wo rów nież
SMA 11 S i SMA 8 S i spo ra dycz nie warstw
wią żą cych). Zja wi sko to nie jest lo kal ne i wy -
stę pu je szcze gól nie na dro gach ob cią żo nych

Marta Wasilewska  
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cię żkim ru chem. Po ana li zie ze bra nych wy ni -
ków ba dań mię dzy in ny mi pod wy ższo no: za -
war tość le pisz cza w mma o 0,1% (m/m),
a wskaź nik za gęsz cze nia mma o 1%.
 Uszko dze nia na wierzch ni i ich przy czy -
ny. Co ro bić? – Klaus Graf (nie za le żny eks -
pert) przed sta wił pa le tę uszko dzeń na wierzch -
ni ta kich jak: ko le iny, sfa lo wa nia, spę ka nia od -
bi te, pęk nię cia spo wo do wa ne sta rze niem
i zim nem oraz nie od po wied nią no śno ścią.
Omó wił przy czy ny ich wy stę po wa nia. Zwró cił
uwa gę na wa dy wbu do wy wa nia, nie od po wied -
nie wy ko ny wa nie po łą czeń i spo in. Pod kre ślił,
że kon se kwen cja mi uszko dze nia dróg są: po -
stę pu ją ce znisz cze nie kon struk cji, eks plo zja
kosz tów na praw, za kłó ce nia ru chu i zwięk szo -
na czę stość wy pad ków.
 Ofen sy wa ja ko ści mma. Cel – ja kość
na wierzch ni as fal to wych w Ba wa rii – Sieg -
fried Scheu er (Rad ca mi ni ste rial ny). Ad mi ni -
stra cja dro go wa w Ba wa rii do ko nu je co 3 la ta
oce ny sta nu wszyst kich dróg (zgod nie z prze -
pi sem ZEB). Od kil ku lat ob ser wo wa ne jest
zja wi sko po gar sza ją ce go się sta nu dróg.
W związ ku z tym w 2011 r. po wo ła no Gru pę

ro bo czą zło żo ną z przed sta wi cie li: ad mi ni stra -
cji, do staw ców as fal tów, pro du cen tów mma,
in sty tu tów ba daw czych, firm bu dow la nych,
sto wa rzy szeń bra nżo wych, uczel ni tech nicz -
nych. Ce lem dzia ła nia tej Gru py jest pod wy -
ższe nie ja ko ści bu do wy dróg as fal to wych.
Gru pa dzia ła w 5 ko mi te tach ro bo czych ds.:
as fal tu, wy peł nia cza, zwią za nia warstw, re cy -
klin gu mma, re ali za cji bu do wy. W wy ni ku
dzia łań i prac ko mi te tów opra co wa no zmia ny
w prze pi sach tech nicz nych, obo wią zu ją ce
na te re nie lan du Ba wa ria.

 Pro duk cja mma o nie cią głym uziar nie -
niu. Klu czo we punk ty na WMB i ich wpływ
na ja kość mma – Bar tosz Woj cza kow ski
(IN NO WO). W pre zen ta cji au tor omó wił ta kie
za gad nie nia w pro duk cji mma o nie cią głym
uziar nie niu jak: skła do wa nie kru szyw, do zo wa -
nie wstęp ne i ka li bra cja, sor to wa nie, si ta, in -
sta la cje do dat ków, czas mie sza nia. Zda niem
au to ra pro duk cja mma o nie cią głym uziar nie -
niu przez by -pass nie po win na być za ka za na. 
 FGSV AK 7.3.3 „In no wa cje” – Ker stin
Gärtner (TPA Niem cy) przed sta wi ła za da nia
Ko ła ro bo cze go 7.3.3. (któ re mu prze wod ni -
czy). Są to: ob ser wa cje no wych tech no lo gii,
zbie ra nie da nych o tech no lo giach ob ni ża ją -
cych ha łas, przy go to wy wa nie do ku men tów ro -
bo czych do ty czą cych:
– as fal tów mo dy fi ko wa nych gu mą oraz mma

mo dy fi ko wa nych gu mą,
– al ter na tyw nych warstw wią żą cych z mma,
– warstw ście ral nych o ob ni żo nej ha ła śli wo ści

oraz kon cep cje pro jek tów ba daw czych.
Na pod sta wie ze bra nych da nych Ko ło ro bo -

cze „In no wa cje” wy pra co wu je tech nicz ne za -
le ce nia i wska zów ki dot. in no wa cyj nych tech -
no lo gii. Opra co wa nia te są pu bli ko wa ne
w cza so pi smach bra nżo wych oraz in ter ne cie
i do star cza ją in for ma cji do pla no wa nia, prze -
tar gów oraz wy ko ny wa nia ro bót we dług al ter -
na tyw nych kon cep cji.
 Ad he zja le pisz czy do kru szyw. Wy ni ki ba -
dań w 2012 r. – Krzysz tof Bła że jow ski 
(OR LEN As falt) omó wił wy ni ki ba dań przy czep -
no ści as fal tów do kru szyw me to dą po mia ru ką ta
zwi lża nia (w go nio me trze). Ba da nia prze pro wa -
dzo no na dwóch ro dza jach kru szy wa (wa pień
i gra nit) i z uży ciem ró żnych środ ków ad he zyj -
nych, któ rych do da tek był sta ły i wy no sił 0,5%
(m/m). Uzy ska no za ska ku ją ce wy ni ki, bo stwier -
dzo no mię dzy in ny mi przy pad ki po gor sze nia
przy czep no ści za miast jej po pra wy. OR LEN 
As falt za mie rza kon ty nu ować ba da nia ad he zji in -
ny mi me to da mi (go to wa nia i wg PN -EN).
 Ad he zja le pisz czy do kru szyw. Wy ni ki
ba dań w 2012 r. – Se ba stian Wit czak (TPA
Pol ska) przed sta wił ob szer ne wy ni ki ba dań
przy czep no ści wg „sta rej” nor my BN i „no wej”
PN -EN (me to da mi A, B i C). Ba da nia prze pro -
wa dzo no na 7 ro dza jach kru szyw, 2 ro dza jach
as fal tów (dro go wym 35/50 i mo dy fi ko wa nym
PmB 45/870-55) i z 2 ro dza ja mi środ ków ad -

he zyj nych. Ba da nia te do star czy ły za ska ku ją -
cych wy ni ków ( np. po gor sze nia ad he zji po do -
da niu środ ka). Wy ni ki ba dań po rów na no z wy -
ma ga nia mi za war ty mi w WT -2 2010. W wie lu
przy pad kach nie uzy ska no wy ma ga ne go po zio -
mu przy czep no ści (wg WT -2 2010). 
 Skła do we wpły wa ją ce na okre śle nie
wra żli wo ści pró bek as fal to wych na wo dę
(ITSR). Pró ba roz wią za nia za gad ki – Ma rek
Kra jew ski (IBMB) omó wił wy ni ki ba dań ITSR,
prze pro wa dzo nych na kru szy wach o ró żnym
stop niu od por no ści na mróz (F1, F2, F4)
z uży ciem 2 ro dza jów as fal tów (dro go wym

i mo dy fi ko wa nym) i 5 ró żnych środ ków ad he -
zyj nych (do zo wa nych w ilo ściach 0,1; 0,3
i 0,5 % (m/m)). Ba da nia te do star czy ły in te re -
su ją cych wy ni ków. Im gor sza jest mro zo od -
por ność kru szy wa tym wy nik ITSR jest mniej -
szy. Je den śro dek oka zał się sku tecz ny za rów -
no w za kre sie ad he zji jak i po pra wy ITSR. Jed -
nak w dal szym cią gu ba da nie ITSR bu dzi wąt -
pli wo ści, bo wy ni ki dwu krot ne go ba da nia
na tych sa mych ma te ria łach ró żnią się na wet
o 25%. Przed sta wio ne ba da nia by ły spon so ro -
wa ne przez La far ge i IC SO.

Te ma ty ka se mi na rium eSe MA 2013 oka za ła
się bar dzo in te re su ją ca, o czym świad czy ły
dys ku sje po wy gło szo nych pre zen ta cjach. 

Uczest ni cy se mi na rium tra dy cyj nie bra li
udział w re gio nal nej gór skiej bie sia dzie, jak
też uro czy stej ko la cji po za koń cze niu ob rad
w pierw szym dniu se mi na rium.

Ko lej ne se mi na rium eSe MA 2014 od bę dzie
się w lu tym 2014 r., na któ re już te raz fir ma
Ret ten ma ier ser decz nie za pra sza.

Siegfried Scheuer (fot. K. Jabłoński)

Marek Krajewski (fot. K. Jabłoński)




