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Aspekt energooszczędności 

recyklowanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Technologia recyklingu głębokiego na zimno:

- nawierzchnie nowe (KR4): nowy KTKNPiP,

- nawierzchnie modernizowane (bez ograniczenia) SST, 

• Ponowne wykorzystanie już raz wbudowanego materiału

• materiał kamienny (tłuczeń, mieszanka kruszywa), 

• chudy beton, grunt stabilizowany cementem, 

• beton cementowy.

• Wykorzystanie energii zawartej już raz we  wbudowanym

materiale



Metody obniżenia lekkości asfaltu

1. Podgrzewanie – temperatura około 160-180 OC,

2. Mieszanie z dużą ilością wody – emulsja asfaltowa, 

3. Spienianie wodą – asfalt spieniony z zwartością około 

2,0-3,5%.



Charakterystyka technologii asfaltu spienionego

Bitumy pieniste – innowacyjne spoiwo do budowy dróg. Wirtgen. 

Polska. 2005.



Skład recyklowanych mieszanek MCAS
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Rys. 1. Mieszanka 

wykonana metodą „na 

gorąco” [Wirtgen].

Rys. 2. Mieszanka 

wykonana metodą „na 

zimno” [Wirtgen].

• wielokrotny wzrost powierzchni „właściwej” asfaltu i możliwość otaczania 
zimnych oraz wilgotnych materiałów bez modyfikacji lepiszcza,

• duża wszechstronność (możliwość stabilizacji szerokiej gamy materiałów, 
szeroki zakres stosowania), 

• natychmiastowa nośność.

Rys. 3. Mieszanka wykonana 

metodą „na zimno” – przełom.

Technologia recyklingu z asfaltem spienionym

Wirtgen Group, Cold Recycling Manual. 3th edition, Wirtgen GmbH, Windhagen, Germany, 2010



Wpływ rodzaju lepiszcza asfaltowego na mieszanki 

mineralno-asfaltowe w technologii recyklingu na zimno

A – podbudowa z asfaltem spienionym      B – podbudowa z emulsją 

asfaltową

A B

GDDKiA. OST D-04.10.01a Szczegółowa Specyfikacja Techniczna: Podbudowa

z mieszanki mineralno-cementowej z asfaltem spienionym (MCAS) wykonana

w technologii recyklingu głębokiego na zimno. Warszawa, 2013.

GDDKiA – Zespoły ds. opracowania Szczegółowych

Specyfikacji Technicznych – 2011-2013



• Projektowanie nowych nawierzchni z MCAS

Rys. 4. Typowe konstrukcje nawierzchni zawierających warstwy wykonane w 

technologii recyklingu na zimno [KTKNPIP 2014].

• Recykling głęboki „na zimo” MCAS konstrukcji

eksploatowanych nawierzchni



Droga powiatowa Nr 0382T Tokarnia – Wolica  
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w-wa ścieralna SMA 4 cm
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Dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk 



Modernizacja nawierzchni

- realizacja recyklowanej 

podbudowy



Recykling głęboki na zimno z ulepszeniem podłoża



Recykling głęboki konstrukcji 

nawierzchni ulic - Kielce





Przebudowa DW 744 Radom-Wierzbica-Starachowice

(2013)

Przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna



Przebudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach – 2018

Konstrukcja nawierzchni:
 warstwa ścieralna z SMA8 PMB 45/80-65 - gr. 4 cm,

 warstwa wiążąca z AC22W 35/50 - gr. 8 cm

 warstwa podbudowy zasadniczej z MCAS - gr. 20 cm

 warstwa podbudowy zasadniczej z MCAS - gr. 18 cm

MCAS 38 cm

Fot. P. Buczyński



Obecna realizacja:

"Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku: drogowe przejście 

graniczne Gołdap - początek obwodnicy Gołdapi”

Innowacyjne realizacje

ANTEX II Sp. z o.o. – nagroda główna w kategorii BIOGOSPODARKA 

w konkursie Lider Innowacji 2020 za wprowadzenie na rynek technologii

recyklingu głębokiego konstrukcji nawierzchni w technologii asfaltu

spienionego. Organizator: Lubelska Agencja Wspierania

Przedsiębiorczości



Projekty badawcze 

Patenty i zgłoszenia
• Sposób głębokiego recyklingu nawierzchni drogowej w technologii asfaltu spienionego.

• Sposób wytwarzania recyklowanej podbudowy drogowej z asfaltem spienionym oraz

dedykowanym spoiwem hydraulicznym (Z),

• Sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej oraz nawierzchnia drogowa 

wykonana według tego sposobu (Z).

• POIG., PT: 4. Recykling materiałów i elementów budowlanych, materiały 

alternatywne. Zad. bad.; 4.3. Recykling na zimno konstrukcji nawierzchni drogi z 

zastosowaniem technologii asfaltu spienionego. 2010-2013,

• Wykorzystane materiałów pochodzących z recyklingu. Rozwój Innowacji 

Drogowych (RID-I) NCBR-GDDKiA. 2016-2018,

• Innowacyjna technologia wykorzystująca optymalizację środka wiążącego 

przeznaczonego do recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni 

zapewniająca jej trwałość eksploatacyjną. I Konkurs Techmatstrateg NCBR, 

2018- 2021, 

• Technologia wytwarzania innowacyjnych wysokowytrzymałych kompozytów 

asfaltowych zbrojonych włóknami, z przeznaczeniem do budowy nowych i 

modernizacji istniejących dróg o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej. II 

Konkurs Techmatstrateg NCBR. 2019-2023.



Podsumowanie

• recykling głęboki na zimno konstrukcji nawierzchni z asfaltem

spienionym jest obecnie powszechnie stosowaną technologią

modernizacji zarówno dróg samorządowych oraz coraz częściej dróg

krajowych,

• czynnikiem zainteresowania recyklingiem na zimo z asfaltem

spienionym jest możliwość wykorzystania mniej jakościowych

materiałów warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni,

• recykling na zimno z asfaltem spienionym umożliwia skrócenie

okresu technologicznego pielęgnacji recyklowanej podbudowy w

porównaniu z zastosowaniem emulsji asfaltowej oraz korzystnie

wpływa na poprawę logistyki przedsięwzięcia drogowego,

• technologia asfaltu spienionego to przyszłość a w zasadzie dzisiaj,

technologii mieszanek mineralno-asfaltowych warstw konstrukcyjnych

nawierzchni drogi.



Dziękuję za uwagę


