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Zdjęcie przedstawia rozkładanie masy ze 

spienionym asfaltem. Zwraca uwagę brak 

oparów i zmniejszona emisja lotnych 

związków organicznych.

Technologia mieszanki mineralno-asfaltowej na ciepło 
do każdego typu wytwórni

Korzyści ze stosowania technologii mieszanek mineralno-asfaltowych na 

ciepło, takie jak mniejsze zużycie energii, niższa emisja zanieczyszczeń, 

eliminacja oparów i uciążliwego zapachu, są dobrze znane w branży 

drogowej. Technologia ta pozwala na produkcję i rozkładanie mieszanki 

mineralno - asfaltowej w znacznie niższej temperaturze (zazwyczaj od 

10°C do 30°C) niż w przypadku produkcji tradycyjnej. Dzięki niższej 

temperaturze produkcji obniżana jest lepkość asfaltu. Utrzymanie niskiego 

poziomu lepkości mieszanki pozwala na jej swobodne mieszanie, układa-

nie i zagęszczanie. 

Dodatkową zaletą jest możliwość stosowania tej metody bez obniżania 

temperatury mieszanki MMA. Wówczas możemy transportować masę na 

większe odległości, układać przy niższej temperaturze powietrza (nawet 

przy niesprzyjających warunkach pogodowych). 

Ilość wody dodawana do asfaltu jest niewielka. Średnio do wyprodukowa-

nia jednej tony MMA potrzeba dodać 1 litr wody, zaś ilość pozostająca 

w gotowej mieszance jest nawet dziesięciokrotnie mniejsza (większość wo-

dy odparowuje podczas procesu spieniania). 

Astec Warm Mix System eliminuje potrzeby stosowania kosztownych 

dodatków i asfaltów modyfikowanych, poprzez zastosowanie mechani-

cznego spieniania asfaltu. 

Technologia asfaltu spienionego może być implementowana do otaczarni 

wszystkich typów i wielkości, każdego producenta. Proces modernizacji 

otaczarni sprowadza się do instalacji urządzenia na linii dostarczającej 

asfalt do mieszalnika, bez ingerencji w system sterowania wytwórni. 

Inne technologie produkcji ciepłej mieszanki wiążą się z potrzebą stosowa-

nia drogich dodatków, specjalnych procedur (np. specjalne systemy 

dozowania asfaltu), bądź wiążą się z koniecznością stosowania asfaltów 

modyfikowanych. Dodatki do asfaltu oraz asfalty modyfikowane są bardzo 

drogie i w widoczny sposób odbijają się na cenie gotowej masy.

Metoda polega na wtryskiwaniu niewielkiej ilości wody do gorącego asfal-

tu. Woda zaczyna parować, tworząc mikroskopijne pęcherzyki powietrza, 

które redukują lepkość mieszanki. 

Więcej informacji na temat technologii WMA znajduje się stronie: 

www.astecinc.com 

®Dla wytwórni Double Barrel  

oraz Double RAP.

Przeznaczony dla wytwórni wieżowych 

wszystkich producentów i każdej 

wielkości.

Zbiornik na wodę dla instalacji 

spieniającej asfalt wraz z instalacją 

zapobiegająco zamarzaniu.

Poprawa urabialności mieszanki • Dłuższa trwałość nawierzchni • Mniejsze zużycie paliwa Większe dozowanie granulatu • Większa wydajność produkcji • Mniejsza ilość oparów 

GreenPac został zaprojektowany z myślą o bezproblemowej obsłudze. Samoczyszczące wtryskiwa-

cze wody wymagają tylko okresowych przeglądów. Dostęp do nich jest bardzo łatwy i nie wymaga 

demontażu pokrywy przedniej. Komora spieniająca nie zawiera żadnych ruchomych części.
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ZALEŻNOŚĆ LEPKOŚCI ASFALTU OD JEGO TEMPERATURYKOLEKTOR SPIENIAJĄCY
Prosta konstrukcja = niezawodność


