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Astec Warm Mix Asphalt System - niŻsza temperatura i zuŻycie energii
W ciqgu minionych piętnastu lat wypracowano cały szereg metod produkcji mieszanek mineral.
no.asfaltowych na ciep|o (WMA). Mankamentem większości z nich sq wysokie koszty dodatków
i konieczność przestrzegania ścisłych procedur. Krakowska spólka Amago proponuje drogowcom
rozwiqzanie problemu. Techno|ogia reprezentowanego przez niq amerykańskiego koncernu Astec
Inc. jest nie tylko mniej skomplikowana' ale przede wszystkim znacznie tańsza

Korzyści p|ynące ze stosowa-
nia technologii wytwarzania
mieszanek na cieplo, takie jak
ograniczenie zuzycia energi i
i emisji szkodliwych substan-
cji oraz eliminacja tworzącego
się dymu i wyziewów są doce-
niane przez branzę drogową.
Technologia WMA pozwala
ponadto na wytwarzanie i roz-
kladanie mieszanki mineral-
no-asfa|towej w znacznie niż-
szej temperaturze - zazwyczal
od dziesięciu do czterdziestu
stopni Celsjusza - niz ma to
miejsce w przypadku metody
tradycyjnej. Aby to osiągnąc,
obniżyc najpierw na|eży |ep-
kośc asfa|tu. Utrzymanie niskie-
go poziomu |epkości pomimo
stosunkowo niskiej temperatu-
ry mieszanki, pozwala na jej
swobodne mieszanie, ukfada-
nie i zagęszczanie. Niestety,
wie|e spośród technoIogi i  pro-
dukcji cieplej mieszanki na cie-
plo jest drogich, lch stosowa-
nie wiąze się z wysokimi kosz-
tami dodatków oraz konieczno-
ścią przestrzegania specja|-
nych procedur. Na przykfad
stosowane byc muszą specja|.
ne systemy transportu asfaltu
zapewniające osiągnięcie pra.
wid|owej Iepkości w niskich
temperaturach. AIternatywę sta.
nowi wykorzystywanie asfaltow
modyfikowanych. Zarówno do.
datki do asfaltu, jak i sam asfalt
modyfikowany są bardzo dro-
gie. odbija s ię to zauwaza|nie
na cenie gotowej masy.
Rozwiązanie prob|emu stano-
wi Astec Warm Mix Asohalt
System. Technologia ta pole-
gająca na spienianiu zwyk|e.
go asfaltu, nie wymaga bo-
wiem stosowania ani drogich
dodatkow, ani asfaltów mody.
f ikowanych. nie ma też po-
trzeby modyfikacji receptury
mieszanki MMA. Dodatkowa
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za|etą jest moż|iwość stoso-
wania tej metody bez obniża-
nia temperatury mieszanki.
Umoż|iwia to transportowanie
masy na większe odIeglości
i uk|adanie jej w niższej tem-
peraturze w n iesprzyjających
warunkach atmosferycznych.
Tak zwany asfalt spieniony
mozna uzyskac za pomocą

jest na instaIacji dostarczającej
asfalt ze zbiornika. Metoda ta
polega na wstrzykiwaniu nie-
wie|kiej i|ościwody do gorące-
go asfaltu. Woda zaczyna pa-
rować i tworzą się mikroskopij-
ne pęcherzyki powietrza, w|a-
śnie one redukują |epkośc as-
faltu pomimo obnizonej tem-
peratury. Woda dostarczana

jednego Iitra wody, a jej iIość
zawarta w gotowej mieszance
jest nawet dziesięciokrotnie
mniejsza. Jej większoŚc odpa-
ruje bowiem w trakcie proce-
su soieniania,
W sklad systemu koncernu
Astec wchodzi odporny na ko-
rozję zbiornik wody. Jest on
wyposazony w automatyczny

kiIku róznych metod. Najstar.
szą z nich jest tak zwany pro.
ces WAM-Foam. Polega on
na tym, ze wysuszone kruszy-
wo podaje się do otaczarki,
następnie dodaje miękki as-
fa|t,  a na końcu spieniony
twardy asfalt. W efekcie otrzy-
muje się mieszankę o Wyma-
ganych w|aściwoŚciach.
Drugą metodą jest techonolo-
gia proponowana przez kon-
cern Astec Inc. Polega ona
na wstrzykiwaniu wody do go-
rącego asfa|tu tuz przed mie.
sza|nikiem. Wdrożenie tej tech-
no|ogi sprowadza się do zain.
stalowania przystawki do spie-
niania asfaltu i  z integrowania
jej z modernizowaną otaczar-
nia. Urzadzenie montowane

;est do uk|adu Za pomocą
pompy która poprzez system
zaworow pozwala na dokladne
dozowanie jej do systemu, jej
i|ość dozowana jest precyzyy
nie za pomocą mikroproceso-
rowego uk|adu sterującego,
który ana|izuje przeplyw asfa|-
tu. Woda wstrzykiwana jest
do cieklego asfaltu poprzez wy-
konane ze stali nierdzewnej
wtryskiwacze umieszczone
nad komorą spieniania. Asfa|t
przep|ywa przez komory pienią-
ce, gdzie jest doktadnie mie-
szany z powietrzem powstafym
w procesie odparowania wody.
||ośc wody dodawana do as.
faltu jest niewlelka. Srednio
do wyprodukowania jednej to-
ny WMA potrzeba zaledwie

zawór nape|niający. Jeś|i wo.
dy jest za mafo, system na-
tychmiast alarmuje operatora
o jej niskim poziomie. Dzięki
temu niedobór może zostac
szybko uzupelniony i  mie-
szanka nie jest marnowana.
Technologia asfaltu spienione-
go koncernu Astec moze byc
wykorzystywana w otaczar-
niach wsze|kich typów i wie|-
kości. Jako ze system jest
kompaktowy, daje się bardzo
|atwo ,,wprzęgnąc'' W istnieją-
cą instalację mającą zadanie
dostarczania asfaltu do mie-
sza|nika. Bez orob|emu moż-
na go więc stosowac EFltE
także w otaczarniach flffi
innych producentów. EH#
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