
Warunki utrzymania dobrej 
jakości produkcji dla MMA
z destruktem 

Autor prezentacji: Grzegorz Nowak 
Komisja ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych z wykorzystaniem granulatu



Warunki utrzymania dobrej jakości produkcji dla MMA 
z  destruktem 

• Definicje

• Pozyskanie destruktu

• Granulacja

• Wymagania dla granulatu asfaltowego

• Projektowanie mieszanek z granulatem asfaltowym

• Składowanie granulatu asfaltowego

• Produkcja MMA z granulatem asfaltowym

• Podsumowanie



Definicje

Destrukt asfaltowy jest pozyskiwany w wyniku 

frezowania warstw asfaltowych lub procesie 

rozkruszania płyt wyciętych z nawierzchni 

asfaltowej czy nadmiaru produkcyjnego.

Destrukt asfaltowy RA



Definicje

Granulat asfaltowy to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanym pochodzeniu, 

sprawdzonej jakości stosowany jako materiał składowy do mieszanek mineralno-asfaltowych (U GRA 

d/D).

Granulat asfaltowy GRA



Pozyskanie destruktu

Pochodzenie destruktu:

• remontowanego odcinka drogi,

• odcinka nowej drogi, na której została ułożona mieszanka niezgodna z wymaganiami,

• mieszanka powstała podczas uruchamiania i zatrzymywania wytwórni.



Pozyskanie  destruktu

• Rozpoznanie miąższości warstw 
asfaltowych • Selektywne frezowanie

Wirtgen.com



Granulacja



Wymagania dla granulatu asfaltowego

Wymagania
Warstwa nawierzchni

Podbudowa / wiążąca

Zawartość materiałów obcych Kategoria FM1

Właściwości 

lepiszcza 

odzyskanego w 

granulacie 

asfaltowym a)

PiK

Kategoria S70

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być wyższa niż 

70oC. Pojedyncze wartości temperatury mięknienia nie mogą 

przekraczać 77oC.

Pen.

Kategoria P15

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15x0,1mm. Pojedyncze 

wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10x0,1mm.

Jednorodność
Wymagana jednorodność określona na podstawie dopuszczalnego 

rozstępu wyników badań określonych właściwości wg tabeli 4



Wymagania dla granulatu asfaltowego

Jednorodność granulatu asfaltowego

Właściwość

Dopuszczalny rozstęp wyników badań (Troz) partii granulatu 

asfaltowego do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej 

przeznaczonej do

Warstwy wiążącej Warstwy podbudowy
Temperatura mięknienia lepiszcza 

odzyskanego, [oC]

8,0 8,0

Zawartość lepiszcza, [%(m/m)] 1,0 1,2

Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 

mm, [%(m/m)]

6,0 10,0

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 

mm, [%(m/m)]

16,0 16,0

Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm, 

[%(m/m)]

16,0 18,0



Projektowanie mieszanek z granulatem asfaltowym

Obecnie stosowane są dwie metody dodawania granulatu asfaltowego do mieszalnika otaczarki: bez 
wstępnego ogrzewania ”metoda na zimno” i ze wstępnym ogrzewaniem granulatu asfaltowego 
„metoda na gorąco”.

W ”metodzie na zimno” dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilości nie 
większej niż 20% w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej.

W „metodzie na gorąco” dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilości do 30% 
w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od D mieszanki 
mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej.



Składowanie granulatu asfaltowego

Zasady prawidłowego składowanie granulatu asfaltowego:

• utwardzone podłoże,

• hałdy o kształcie stożka o wysokości do 6 m,

• oddzielne składowanie według pochodzenia i uziarnienia,

• zabezpieczenie przed zawilgoceniem przez przykrywanie brezentem lub składowanie 

pod zadaszeniem.



Składowanie granulatu asfaltowego



Produkcja MMA

z granulatem asfaltowym



Produkcja MMA z granulatem asfaltowym

Procentowy dodatek granulatu asfaltowego w zależności od wilgotności

Udział 

granulatu 

asfaltowego 

[%]

Wilgotność granulatu asfaltowego [%]

1 2 3 4 5 6

Korekta temperatury oC

10 4 8 12 16 20 24

15 6 12 18 24 30 36

20 8 16 24 32 40 48

25 10 20 30 10 50 60

30 12 24 - - - -



Podsumowanie

Destrukt asfaltowy składa się z kruszywa i asfaltu zerwanego z nawierzchni drogi. Po segregacji i 

rozdrobnieniu staje się granulatem, który jest pełnowartościowym składnikiem mieszanki mineralno-

asfaltowej stosowanej na nowych i remontowanych nawierzchniach drogowych.

Wieloletnie doświadczenie jednoznacznie wskazują, że odpowiednio przygotowany destrukt asfaltowy 

zastosowany w mieszankach mineralno-asfaltowych na gorąco zapewnia spełnienie wszystkich wymagań 

jakie są stawiane nowym mieszankom.



Podsumowanie

Dodatkowymi zaletami produkcji mieszanek z granulatem asfaltowym są:

• ochrona środowiska (zmniejszenie składowisk, zmniejszenie eksploatacji surowców 

naturalnych),

• zmniejszenie kosztów transportu materiałów (kruszywa, asfalt),

• odciążenie sieci transportowych,

• zmniejszenie kosztów inwestycji drogowych.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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www.nawierzchnieasfaltowe.pl


