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Doświadczenia ze stosowania asfaltów 
wysokomodyfikowanych na drogach 

wojewódzkich województwa śląskiego.

Zbigniew Tabor



Surowcem do produkcji asfaltów modyfikowanych są specjalnie 
przygotowane asfalty bazowe o właściwościach dostosowanych 
do modyfikacji elastomerami. Elastomer dodawany w procesie 
produkcji to kopolimer  blokowy  Styren-Butadien-Styren 
(SBS). Produkcja polega na wprowadzeniu  polimeru do 
gorącego asfaltu, zmieleniu mieszany oraz jej rozpuszczeniu i 
ujednoliceniu.
Dzięki zastosowaniu w procesie produkcji asfaltu elastomeru 
zmieniają się właściwości lepiszcza w niskich 
i wysokich temperaturach oraz właściwości sprężyste.

Prace badawcze prowadzone  w wielu ośrodkach naukowych na 
świecie  pozwoliły stwierdzić, że  zwiększenie ilości polimerów 
w asfalcie daje dodatkowe korzyści poprawiając odporność na 
pękanie, koleinowanie i zmęczenie. Po  zwiększeniu około 
dwukrotne zawartości polimeru faza polimerowa staje się fazą 
ciągłą . Zastosowanie tak dużej ilości polimeru powodowało 
jednak poważne problemy ze stabilnością mieszaniny i 
bardzo dużą lepkością lepiszczy.

Dzięki pracom badawczym prowadzonym przez producentów 
polimerów opracowano nowe polimery, które umożliwiają 
wyprodukowanie asfaltu wysokomodyfikowanego 
pozbawionego  wcześniej wspomnianych ograniczeń.



W asfaltach wysokomodyfikowanych polimer przekracza 
połowę objętości lepiszcza

asfalt

Zastosowany skrót HiMA, zgodny z nomenklaturą z USA, oznacza

Highly  Modified  Asphalt



Właściwości asfaltów 
wysokomodyfikowanych



Porównanie asfaltów drogowych, 
modyfikowanych i wysokomodyfikowanych



Odporność na pękanie nawierzchni metodą TSRST



Odporność na koleinowanie



W październiku 2013 roku na drodze wojewódzkiej wykonano
1-szy w Polsce
i 6-ty w Europie
odcinek nawierzchni drogowej z zastosowaniem asfaltu 
wysokomodyfikowanego PMB 40/100-80

Wykonano dwie sekcje warstwy ścieralnej:
• AC11S         grubości 4 cm
• SMA5DSH  grubości 2 cm



Remont nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w powiecie tarnogórskim 
- odcinek Kalety - Drutarnia – w trakcie układania nawierzchni.  



Remont nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w powiecie tarnogórskim 
- odcinek Kalety – Drutarnia- w trakcie układania nawierzchni.  



Stan nawierzchni w 2016 roku - odcinek Kalety – Drutarnia.  



W roku 2014 wykonano pierwszą w Polsce nawierzchnię na wiadukcie n/torami 
PKP z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego. 
Wiadukt w  ciągu DW928  km 13+342  w  m. Kobiór.

PMB  45/80-80 dla warstwy SMA 11 S – grubość 4 cm.



PMB 65/105-80 dla warstwy SMA 11 S - grubość 4 cm,
PMB 45/80-80 dla warstwy AC 16 W - grubość 8 cm,

Remont drogi wojewódzkiej  nr 942 na odcinku od skoczni narciarskiej 
w Wisłe do przełęczy salmopolskiej.



Aktualnie zakończony remont DW 483 – cały pakiet 
bitumiczny wykonany z asfaltu wysokomodyfikowanego



Nawierzchnie wykonane w latach 2015-2019

warstwa rodzaje lepiszczy

ścieralna   SMA 11S PMB 45/80-80 PMB 45/80-80 PMB 25/55-80 PMB 45/80-80 PMB 65/105-80 PMB 65/105-80

wiążąca        AC16W PMB 25/55-80 PMB 25/55-80 PMB 25/55-80 PMB 45/80-80 PMB 45/80-80 PMB 65/105-80

podbudowa  AC 22P PMB 25/55-80 PMB 45/80-80 PMB 45/80-80 PMB 45/80-80 PMB 45/80-80 PMB 45/80-80



Rodzaje i układ stosowanych lepiszczy 2019

Zbigniew Tabor

warstwa ścieralna

warstwa wiążąca

podbudowa 

bitumiczna

podbudowa z 

kruszywa

podłoże ulepszone

PMB 65-105/80

PMB 45-80/80

PMB 45-80/80



Ile to kosztuje?
Różnica w cenie pomiędzy asfaltem modyfikowanym a wysokomodyfikowanym
wynosi obecnie 500zł netto/tonę (615 zł brutto/tonę).

Przy założeniu zawartości 5% lepiszcza w pakiecie bitumicznym czyni to 
dodatkowo kwotę 25 zł netto/tonę (30,75 zł brutto/tonę).

Przy grubości pakietu bitumicznego 26 cm (0,65 t/m2) wzrost kosztów wynosi 
16,26 zł netto/m2 (20 zł brutto/m2).

Zwiększenie kosztu przebudowy odcinka 1 km drogi o szerokości 7 m wynosi  
113 750 zł netto (140 ooo zł brutto).

Przy dotychczasowym koszcie przebudowy wynoszącym ok. 4 000 000 zł 
brutto/km stanowi to wzrost kosztu o 3,5%.

W przypadku budowy nowej drogi (10 mln/km) wzrost kosztów wynosi ok. 1%.



Czy warto dołożyć 3,5% ?



Dotychczasowe 6 letnie doświaczenia ze stosowania 
asfaltów wysokomodyfikowanych pozwalają na 
sformułowanie następujących wniosków:

1. Asfalty wysokomodyfikowane charakteryzuje zdecydowanie                
wyższa temperatura mięknienia oraz górna temperatura krytyczna 
(DSR) przy jednoczesnym obniżeniu temperatury pęknięcia (TSRST).

2. Mieszanki mineralno-asfaltowe z asfaltami wysokomodyfikowanymi
charakteryzują się największą trwałością zmęczeniową i odpornością 
na koleinowanie.

3. Dotychczasowe wyniki badań oraz doświadczenia zdobyte przy 
wykonywaniu nawierzchni z nowymi asfaltami dowodzą, że wzrost 
ceny lepiszcza o ok. 30% przekłada się na znaczny wzrost trwałości 
eksploatacyjnej. 

4. Po okresie wdrażania od 2017 roku wszystkie remonty, przebudowy i 
budowy dróg są wykonywane z zastosowaniem wyłącznie asfaltów 
wysokomodyfikowanych.



Dotychczasowe 6 letnie doświaczenia ze stosowania 
asfaltów wysokomodyfikowanych pozwalają na 
sformułowanie następujących wniosków:

5. Asfalty wysokomodyfikowane są łatwo dostępne, w Polsce istnieje co 
najmniej trzech producentów.

6. W wysokich temperaturach asfalt wysokomodyfikowany zachowuje się 
inaczej niż asfalt modyfikowany. Grzanie powyżej 185 ⁰C  nie zmniejsza  
lepkości lepiszcza.

7. Miękki asfalt wysokomodyfikowany bardzo łatwo układa się
i zagęszcza. 

8. Stosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych zaczynaliśmy od 
tradycyjnego układu: podbudowa  i warstwa wiążąca twarde lepiszcze, 
warstwa ścieralna średnio twarde lepiszcze. Stopniowo, z nabywaniem 
doświadczenia zmienialiśmy lepiszcze na bardziej miękkie. Obecnie -
do warstwy podbudowy i warstwy wiążącej stosujemy  PMB 45/80-80, 
(średnia twardość), do warstwy ścieralnej PMB 65/105-80 (miękkie  
lepiszcze).



Dziękuję Państwu za uwagę


