
RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225190 

(21) Numer zgłoszenia: 402864 
 
 
 

(22) Data zgłoszenia: 22.02.2013 

 

(13)  B1 

(51) Int.Cl. 

C08L 95/00 (2006.01) 

(54) Wypełniacz mieszanki mineralno-asfaltowej 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 

01.09.2014 BUP 18/14 

 

 

 

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 

28.02.2017 WUP 02/17 

(73) Uprawniony z patentu: 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, 
Kraków, PL 

 

 

(72) Twórca(y) wynalazku: 

WOJCIECH GRABOWSKI, Poznań, PL 

ANDRZEJ KANTEK, Strzałkowo, PL 

JERZY DYCZEK, Kraków, PL 

ZBIGNIEW SZYMCZAK, Sławsk, PL 

GRZEGORZ PUTYNKOWSKI, Warszawa, PL 

 

 

 

P
L

  
2
2
5
1
9

0
  

B
1
 

 

 



 PL 225 190 B1 2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest wypełniacz mieszanki mineralno-asfaltowej, przeznaczonej na 

warstwę wiążącą oraz warstwę podbudowy nawierzchni asfaltowej. 

Mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) stanowią podstawowy materiał do budowy warstw na-

wierzchni asfaltowych. Zwykle są one wytwarzane z kruszywa mineralnego zawierającego frakcję 

grysową i frakcję piaskową, wypełniacza wapiennego (mączki wapiennej), zwanego wypełniaczem 

dodanym, zgodnie z normą PN-EN 13043 pt. „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchnio-

wych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ru-

chu” oraz lepiszcza w postaci asfaltu drogowego. Wypełniacz dodany korzystnie wpływa na właściwo-

ści mechaniczne i funkcjonalne asfaltu, usztywnia go i poprawia jego adhezję do kruszywa, a tym 

samym zwiększa odporność MMA na obciążenie ruchem drogowym oraz działanie czynników atmos-

ferycznych. 

Znana jest ze zgłoszenia wynalazku nr P.291611 kompozycja drogowa przeznaczona do budo-

wy dróg jako warstwa wiążąca, która zawiera asfalt ponaftowy, surowce mineralne, piasek i mączkę 

wapienną oraz dodatkowo szlamy pogalwaniczne wstępnie wysuszone, w ilości powyżej 30% maso-

wych w stosunku do mączki wapiennej. 

Ze względu na koszty i dostępność mączki wapiennej, podejmowane są próby częściowego lub 

całkowitego zastąpienia tego surowca np.: mączką dolomitową, pyłem cementowym, mączką żużlową, 

kwarcytem lub pyłami mineralnymi z kruszyw kamiennych. 

Znane jest ze sprawozdania R. Mularzuka i in. pt. „Ocena przydatności kruszyw wypełniających 

pochodzenia niewapiennego do mieszanek mineralno-asfaltowych” (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 

Warszawa 2007 r.) zastosowanie jako wypełniacza, mieszanek zawierających mączkę wapienną oraz 

pyły pochodzące z odpylania kruszyw bazaltowych lub granitowych. 

Z publikacji J. Pachowskiego pt. „Popioły lotne i ich zastosowanie w budownictwie drogowym” 

(WKŁ, Warszawa 1976) znane są wypełniacze mieszane, zawierające mączkę wapienną oraz glino-

wo-krzemianowe popioły lotne pochodzące ze spalania węgla. Stosowane popioły lotne zawierają 

tlenki takich pierwiastków jak Ca, S, Si, Al, Fe, Mg, K, Na, P, Ti, przy czym ilość CaO jest mniejsza 

niż 15% wagowych. 

Jak wynika z opracowania pt. „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” (Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r., 

WT-2 2010 GDDKiA), nawierzchnie asfaltowe wytworzone z MMA zawierającej wypełniacz mieszany, 

charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi i eksploatacyjnymi podczas ich długotrwa-

łego użytkowania. 

Istota wypełniacza mieszanki mineralno-asfaltowej zawierającego mączkę wapienną oraz po-

pioły lotne pochodzące ze spalania węgla, zawierające tlenki takich pierwiastków jak Ca, S, Si, Al, Fe, 

Mg, K, Na, P, Ti, charakteryzuje się tym, że zawiera 25–80% wagowych mączki wapiennej oraz 20–75% 

wagowych siarczanowo-wapniowych popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla brunatnego  

o składzie w % wagowych: 15,20–27,60 CaO, 2,60–9,90 SO3, 46,00–77,50 SiO2, 3,00–8,60 

AI2O3,1,40–8,90 Fe2O3, 1,10–5,80 MgO, 0,10–2,30 K2O, 0,01–1,50 Na2O, 0,03–0,60 P2O5, 0,20–1,60 

TiO2 i stratach prażenia 0,12–5,10. 

Obecność w mieszankach mineralno-asfaltowych, obok wypełniacza wapiennego, siarczanowo-

-wapniowych popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla brunatnego, pozwala zmniejszyć 

udział najdroższego składnika, jakim jest mączka wapienna, a ponadto zagospodarować materiały 

odpadowe w postaci popiołów lotnych, które stanowią problem gospodarczy i ekologiczny. Jednocze-

śnie dodatek popiołów lotnych nie powoduje istotnego obniżenia właściwości strukturalnych i funkcjo-

nalnych mieszanek mineralno-asfaltowych i zapewnia uzyskanej warstwie podbudowy oraz warstwie 

wiążącej nawierzchni asfaltowej odpowiednią nośność oraz odporność na trwałe deformacje i działa-

nie czynników atmosferycznych. Poza tym jednoczesna obecność w siarczanowo-wapniowych popio-

łach lotnych drobnych ziaren kwarcu i reaktywnych związków wapnia w postaci CaO i Ca(OH)2 ko-

rzystnie wpływa na przyczepność asfaltu do ziaren kruszywa. 

Przedmiot wynalazku jest bliżej określony w poniższych przykładach, nie ograniczających jego 

zakresu. 
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P r z y k ł a d  1 

Wypełniacz mieszanki mineralno-asfaltowej (wypełniacz mieszany) składa się z: 

50% wagowych siarczanowo-wapniowych popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla 

brunatnego w Elektrowni Pątnów 1 o następującym składzie w % wagowych: 

15,87 CaO, 2,67 SO3, 70,46 SiO2, 3,99 Al2O3,3,55 Fe2O3, 2,22 MgO, 0,28 K2O, 0,06 Na2O, 0,06 

P2O5, 0,57 TiO2 i stratach prażenia 0,37; 

50% wagowych mączki wapiennej o nazwie handlowej Barcinek, o uziarnieniu poniżej 0,125 mm, 

z czego do 97% wykazuje uziarnienie poniżej 0,063 mm, charakteryzującej się powierzchnią właściwą 

według metody Blaine 4417cm
2
/g i porowatością według metody Ridgena 36,5%. 

Do wypełniacza mieszanego dodano asfalt drogowy 70/100, w stosunku objętościowym 6:10, 

po czym sporządzono zaczyn asfaltowy zgodnie z procedurą laboratoryjną według PN-EN 13179-1 

oraz wymaganiami technicznymi wskazanymi w opracowaniu pt. „Kruszywa do mieszanek mineralno- 

-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 102 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r., WT-1 2010 GDDKiA). 

Właściwości usztywniające sporządzonego wypełniacza mieszanego określono poprzez bada-

nia jego porowatości oraz przyrostu temperatury mięknienia przygotowanych zaczynów asfaltowych. 

Wyniki badań porowatości, przeprowadzonych dla wypełniacza mieszanego oraz porównawczo 

dla popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Pątnów 1 i dla mączki 

wapiennej (wartości średnie) przedstawiono w tabeli 1. 

 

T a b e l a  1 

Surowiec Porowatość [%] 

  wypełniacz mieszany 39,9 

  popioły lotne (Pątnów 1) 47,1 

  mączka wapienna 36,5 

 

Badania przyrostu temperatury mięknienia (Pik) przeprowadzono dla zaczynu asfaltowego spo-

rządzonego z asfaltu 70/100 i wypełniacza mieszanego (Pik_w) oraz porównawczo dla zaczynów za-

wierających popioły lotne pochodzące ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Pątnów 1 (Pik_P1) 

oraz mączkę wapienną (Pik_mw). Otrzymano następujące wyniki (podano wartości średnie): 

- Pik_w 13,3°C 

- Pik_P1 24,7°C 

- Pik_mw 11,4°C 

Wyniki powyższych badań wskazują, że popioły lotne pochodzące ze spalania węgla brunatne-

go w Elektrowni Pątnów 1 razem z mączką wapienną, mogą być zastosowane jako wypełniacze mie-

szanek mineralno-asfaltowych. Taki wypełniacz mieszany charakteryzuje się odpowiednimi właściwo-

ściami usztywniającymi, określonymi w WT-1 2001 GDDKiA. 

P r z y k ł a d  2 

Wypełniacz mieszanki mineralno-asfaltowej (wypełniacz mieszany) składa się z: 

50% wagowych popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni 

Pątnów 2 o następującym składzie w % wagowych: 

22,33 CaO, 5,64 SO3, 51,48 SiO2, 5,13 Al2O3,8,00 Fe2O3, 3,68 MgO, 1,03 K2O, 0,12 Na2O, 0,17 

P2O5, 0,56 TiO2 i stratach prażenia 1,31; 

50% wagowych mączki wapiennej o właściwościach przedstawionych w przykładzie 1. 

Do wypełniacza mieszanego dodano asfalt drogowy 70/100, w stosunku objętościowym 6:10, 

po czym sporządzono zaczyn asfaltowy zgodnie z procedurą laboratoryjną według PN-EN 13179-1 

oraz wymaganiami technicznymi określonymi w WT-1 2010 GDDKiA. 

Właściwości usztywniające sporządzonego wypełniacza mieszanego określono poprzez bada-

nia jego porowatości oraz przyrostu temperatury mięknienia przygotowanych zaczynów asfaltowych. 

Wyniki badań porowatości, przeprowadzonych dla wypełniacza mieszanego oraz porównawczo 

dla popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Pątnów 2 i dla mączki 

wapiennej (wartości średnie) przedstawiono w tabeli 2. 
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T a b e l a 2 

Surowiec Porowatość [%] 

  wypełniacz mieszany 40,1 

  popioły lotne(Pątnów 2) 47,8 

  mączka wapienna 36,5 

 

Badania przyrostu temperatury mięknienia (Pik) przeprowadzono dla zaczynu asfaltowego spo-

rządzonego z asfaltu 70/100 i wypełniacza mieszanego (Pik_w) oraz porównawczo dla zaczynów za-

wierających popioły lotne pochodzące ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Pątnów 2 (Pik_P2) 

oraz mączkę wapienną (Pik_mw). Otrzymano następujące wyniki (podano wartości średnie): 

– Pik_w 13,8°C 

– Pik_P2 25,3°C 

– Pik_mw 11,4°C 

Wyniki powyższych badań wskazują, że popioły lotne pochodzące ze spalania węgla brunatne-

go w Elektrowni Pątnów 2 razem z mączką wapienną, mogą być zastosowane jako wypełniacze mie-

szanek mineralno-asfaltowych. Taki wypełniacz mieszany charakteryzuje się odpowiednimi właściwo-

ściami usztywniającymi, określonymi w WT-1 2001 GDDKiA. Ponadto wyniki badań przedstawione  

w przykładach 1 i 2 wskazują na podobieństwo popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla 

brunatnego w Elektrowni Pątnów 1 oraz Elektrowni Pątnów 2, dlatego można stosować je zamiennie, 

a także zmieszane ze sobą. 

P r z y k ł a d  3 

Wypełniacz mieszanki mineralno-asfaltowej (wypełniacz mieszany) składa się z: 50% wago-

wych mieszaniny popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla brunatnego w Elektrowniach 

Pątnów 1 i Pątnów 2, zmieszanych w stosunku 1:1, o następującym składzie w % wagowych: 

15,34 CaO, 4,12 SO3, 67,55 SiO2, 6,65 Al2O3,3,38 Fe2O3, 2,37 MgO, 0,39 K2O, 0,06 Na2O, 0,19 

P2O5, 0,92 TiO2 oraz stratach prażenia 0,63; 

50% wagowych mączki wapiennej o właściwościach przedstawionych w przykładzie 1. 

Do wypełniacza mieszanego dodano asfalt drogowy 70/100, w stosunku objętościowym 6:10, 

po czym sporządzono zaczyn asfaltowy zgodnie z procedurą laboratoryjną według PN-EN 13179-1 

oraz wymaganiami technicznymi określonymi w WT-1 2010 GDDKiA. 

Właściwości usztywniające sporządzonego wypełniacza mieszanego określono poprzez bada-

nia jego porowatości oraz przyrostu temperatury mięknienia przygotowanych zaczynów asfaltowych. 

Wyniki badań porowatości, przeprowadzonych dla wypełniacza mieszanego oraz porównawczo 

dla mieszaniny popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla brunatnego w Elektrowniach Pąt-

nów 1 i Pątnów 2 oraz dla mączki wapiennej (wartości średnie) przedstawiono w tabeli 3. 

T a b e l a 3 

Surowiec Porowatość [%] 

  wypełniacz mieszany 40,0 

  popioły lotne (mieszanina Pątnów 1 i Pątnów 2) 47,4 

  mączka wapienna 36,5 

 

Badania przyrostu temperatury mięknienia (Pik) przeprowadzono dla zaczynu asfaltowego spo-

rządzonego z asfaltu 70/100 i wypełniacza mieszanego (Pik_w) oraz porównawczo dla zaczynów za-

wierających mieszaninę popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla brunatnego w Elektrow-

niach Pątnów 1 i Pątnów 2 (Pik_P12) oraz mączkę wapienną (Pik_mw). Otrzymano następujące wyniki 

(podano wartości średnie): 

– (Pik_w)  13,6°C 

– (Pik_P12) 25,0°C 

– (Pik_mw) 11,4°C 
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Następnie badany wypełniacz mieszany zastosowano do wytworzenia mieszanki mineralno- 

-asfaltowej, przeznaczonej na warstwę wiążącą oraz warstwę podbudowy nawierzchni asfaltowej. 

Przygotowano również porównawczą MMA, bez użycia dodatku popiołów lotnych. Przeprowadzono 

badania odporności wytworzonej mieszanki na działanie wody i mrozu zgodnie z PN-EN 12697–12 

oraz WT-1 2010 GDDKiA, odporności na trwałe odkształcenia (koleiny), zgodnie z PN-EN 12697–22 

(metoda B w powietrzu) oraz odporności na zmęczenie zgodnie z PN-EN 12697–24, 4PB-PR. 

Rezultaty otrzymane dla podbudowy nawierzchni asfaltowej wykazały, że odporność na działa-

nie wody i mrozu próbek, w których zastąpiono 50% mączki wapiennej mieszaniną popiołów lotnych 

pochodzących ze spalania węgla brunatnego w Elektrowniach Pątnów 1 i Pątnów 2, jest wyższa  

o 7,3% od odporności próbek bez udziału tych popiołów. Z kolei odporność na trwałe odkształcenia 

(koleiny) mierzona proporcjonalną głębokością koleiny próbek zawierających popioły lotne jest więk-

sza o 13,3% od odporności próbek bez udziału popiołu. Natomiast odporność na zmęczenie próbek  

z udziałem mieszaniny popiołów lotnych jest wyższa o 37% od odporności próbek na zmęczenie bez 

ich udziału. Uzyskane wyniki świadczą o korzystnym wpływie dodatku siarczanowo-wapniowych po-

piołów lotnych pochodzących ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Pątnów 1 i Pątnów 2 na 

analizowane właściwości mechaniczne mieszanek mineralno-asfaltowych. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Wypełniacz mieszanki mineralno-asfaltowej zawierający mączkę wapienną oraz popioły lotne 

pochodzące ze spalania węgla, zawierające tlenki takich pierwiastków jak Ca, S, Si, Al, Fe, Mg, K, Na, 

P, Ti, znamienny tym, że zawiera 25–80% wagowych mączki wapiennej oraz 20–75% wagowych 

siarczanowo-wapniowych popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla brunatnego, o składzie 

w % wagowych: 15,20–27,60 CaO, 2,60–9,90 SO3, 46,00–77,50 SiO2, 3,00–8,60 Al2O3, 1,40–8,90 

Fe2O3, 1,10–5,80 MgO, 0,10–2,30 K2O, 0,01–1,50 Na2O, 0,03–0,60 P2O5, 0,20–1,60 TiO2 i stratach 

prażenia 0,12–5,10. 
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