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Modyfikator MMA – Rosphalt LT 

• Termoplastyczny dodatek na 
bazie polimeru, który jest 
dodawany jako proszek 
bezpośrednio do MMA 

• Dostarczany w workach lub 
luzem 

• Bardzo łatwy do stosowania w 
konwencjonalnej wytwórni MMA 

• Bieżące zastosowania w USA, 
Kanadzie i Chinach 



3 

Zachowanie Rosphalt® 

• Cechy nawierzchni: 

– Odporność na poślizg 

– Wodoszczelność 

– równość 

– Odporność na 

zmęczenie 

– Odporność na 

deformacje 

– Trwałość 

• korzyści: 

– szybkie wbudowanie 

– Łatwość aplikacji 

– Niższy koszt w 

porównaniu do innych 

systemów 

uszczelniających 

– użycie standardowego 

sprzętu 



Projektowanie MMA z Rosphalt® 

• Standardowe uziarnienie 0/9.5 mm (jeśli ma być 

wodoszczelna) lub 0/12.5 mm i 0/19 mm  

• Minimalna ilość asfaltu 5%  

• Standardowy dodatek Rosphalt wynosi 2,25% MMA 

• Zawartość wolnych przestrzeni w MMA: 

    – 1,5% (2 x 50 uderzeń wg Marshalla),  

    –  1% (50 obrotów żyratora) 

• VMA >17% 

• VFA >90% 



Wykonanie zarobu laboratoryjnego 

• Ogrzanie kruszywa do temperatury 210 ±5⁰C  

• Dodanie i wymieszanie Rosphaltu przez 10 s w 

temp 190-195 ⁰C 

• Dodanie asfaltu podgrzanego do temperatury 

155±5⁰C i mieszanie przez min 90 s 

• Gotowa mieszanka powinna mieć temperaturę 175-

190⁰C 

• Zagęszczenie próbek w temp. 175 ±5⁰C 
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Właściwości MMA z Rosphalt® 

•  wodoprzepuszczalność 

•  zagęszczalność (zmiany gęstości) 

•  urabialność 

•  zmęczenie 

•  sztywność 

•  odporność na deformacje 

•  odporność na spękania niskotemperaturowe 
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wodoszczelność 

• oceniana różnymi metodami 

• ASTM D5084 – 1x10-7 cm/sec stosowana jako standard 

w wielu specyfikacjach 

Inne metody 
oceniają 
głębokość 
wnikania soli 
ale ASTM 
D5084 jest 
uważane jako 
proste do 
zastosowania 
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Właściwości objętościowe a urabialność 

• Większość MMA jest projektowane na 
zawartość wolnych przestrzeni w zakresie 3-
7% podczas gdy mieszanki z Rosphalt 50-LT 
przy próżni poniżej 2% AV zapewniają 
ulepszone właściwości mieszanki 

• Rosphalt 50-LT ułatwia zagęszczenie — 
nawet jeśli używamy walców statycznych.  

• Zagęszczalność na budowie potwierdza 
wszystkie badania laboratoryjne 
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Badanie zmęczeniowe 

• Testy wykonane w 
aparacie belki 4-
punktowo zginanej 
wg AASHTO T321 

• Analizy wyników 
przeprowadzono wg 
ASTM D7460 



10 

Rosphalt LT – badania belki zginanej 

Właściwości 

nowej i starej 

odmiany 

Rosphalt są 

takie same.  

Wyniki nie 

wykazują 

istotnych 

różnic dla  

produktu LT. 

750 microstrain performance 

 Control = 10,000 to 50,000(PG76-22) 

 

 30lb = 50,000 to 300,000 

 45lb = 1,000,000 to 20,000,000 
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Właściwości zmęczeniowe 

właściwości zmęczeniowe (ɛ6) dla mieszanek z 

dodatkiem Rosphalt są 3.5 krotnie wyższe w 

porównaniu do mieszanki standardowej 



Wyniki badań reologicznych 
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PG64-22

Rosphalt LT

Rosphalt jest mniej sztywny w 
niższych temperaturach i 
bardziej sztywny w wyższych 
temperaturach, czyli posiada 
mniejszą wrażliwość termiczną. 
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PG64-22, MSCR w 70oC 

• To lepiszcze nie posiada nawrotu 
sprężystego – w temperaturze 70oC 
wykazuje lepkie płynięcie 

• W teście poziom naprężenia po 10 cyklach 
obciążenia został  zwiększony ze100 Pa 
do 3200 

• Odkształcenie trwałe (po okresie nawrotu) 
– 100 Pa  543.1% 

– 3200 Pa  20,144% 
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Mieszanka z asfaltem PG64-22 i dodatkiem 

Rosphalt (2,25% MMA), MSCR at 70oC 
• PMM w 70oC posiada wysoki 

nawrót sprężysty na obu użytych 
poziomach naprężeń 

• Odkształcenie trwałe (po okresie 
nawrotu) wynosi 

– 100 Pa  0.103% 

– 3200 Pa  95.7% 

• Bardzo duża różnica w wynikach w 
porównaniu do mieszanki 
standardowej 
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Test koleinowania w APA 

• APA jest urządzeniem opracowanym 
przez Dr. Lai jako rozwiniecie metody 
stosowanej stanie Georgia 

• Umożliwia badanie zachowania 
nawierzchni w wysokich temperaturach 

• Znormalizowane przez AASHTO i 
wprowadzone w wielu stanach USA 

• Stosowany w badaniach mieszanek z 
dodatkiem Rosphalt od kilkunastu lat 
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Analizy kolein uzyskanych w APA 
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Specification limit
Weldon, NJ, Production Samples (CAIT, 2009)
Rosphalt (1% AV design, 1%AV compacted)=1.59mm (CAIT, 2006)
Rosphalt (1%AV design, 3%AV compacted)=1.96mm (CAIT, 2006)
I-5, 5.9% AC, 6% AV=2.47mm (CAIT, 2006)
I-5, 6.3% AC, 5% AV=2.48mm (CAIT, 2006)
SemMaterials GWB Binder = 2.5mm (CAIT, 2006)
Rosphalt 50LT (AI, 2010)



Właściwości niskotemperaturowe 

• Badanie rozciągania 
pośredniego z 
wyznaczeniem 
przewidywanej 
krytycznej temperatury 
pękania, przy 
założonej szybkości 
chłodzenia próbki 



Wyniki badań spękań niskotemperaturowych 

 

Failure 

Ultimate 
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Projekty z zastosowaniem Rosphalt 

• Mosty i konstrukcje wiszące 

• Naprawy spękań odbitych 

• Dworce i zajezdnie autobusowe 

• Bramki do poboru opłat 

• Miejsca przeładunku towarów i 
przetankowywania paliwa 

• Skrzyżowania obciążone ruchem ciężkim 

• Lotniskowe drogi kołowania (odporne na paliwo) 

• Tory wyścigowe 



Podsumowanie (1) 

• Na podstawie badań laboratoryjnych i 
terenowych potwierdzono przydatność 
mieszanek z dodatkiem Rosphalt jako 
alternatywnego systemu hydroizolacji 
pomostów. 

• Najważniejsze wymagania funkcjonalne 
wbudowanej warstwy tj.: dobra 
hydroizolacyjność, elastyczność i odporność 
na odkształcenia trwałe zostały spełnione. 



Podsumowanie (2) 

Ocena próbek mieszanki z dodatkiem Rosphalt: 

• Zmęczenie przy zginaniu wg ASTM D7460 - 
≥1,000,000 cykli w 20oC i przy amplitudzie 
odkształcenia 750με.  

• Właściwości niskotemperaturowe wg AASHTO T322 
(z obliczeniami), ≤-30oC. 

• Odkształcenia trwałe wg AASHTO TP 63 - ≤3mm, 
8,000 cykli, 64oC.  



Podsumowanie (3) 

• Sztywność i nawrót sprężysty lepiszcza 
modyfikowanego w wysokiej temperaturze i 
niskiej prędkości obciążenia umożliwia cofanie 
się odkształceń po każdym cyklu obciążenia. 

• Przepuszczalność hydrauliczna poniżej 1x10-7 
cm/sec (ASTM D-5084) jest zalecana aby spełnić 
wymagania trwałości i wodoodporności 
alternatywnego rozwiązania do hydroizolacji 
mostów 



Podsumowanie (4) 

• Aplikacja dodatku bezpośrednio w wytwórni 
umożliwia: 

– Zwiększenie elastyczności producentów MMA 
(brak konieczności przechowywania dodatków 
płynnych) 

– Można zastosować istotnie wyższy poziom 
modyfikacji niż może być osiągnięty w 
konwencjonalnej wytwórni   

– Szybki czas budowy 

– Zastosowanie konwencjonalnego sprzętu 



Wykorzystane źródła  

• Rosphalt 50 LT Guidelines 2011, Chase Construction Products 

• Technical Information Rosphalt® 50 LT, Chase Construction 

Products 

• Waterproofing and high performance  thin asphalt overlays, Doug 

Zuberer, Norm Cooper, Geoff Rowe, Chase Construction Products 

• Evaluation of Rheology and Engineering Properties of a Bridge 

Deck Thermo-plastic Waterproofing Material, Anticor - Rosphalt 

Distributor 
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