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I. АСФАЛТОСМЕСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Асфалтовите смеси се произвеждат по механизиран начин

в асфалтови бази /смесители/, които могат да бъдат

постоянни /стационарни/ и временни /подвижни/.

По начина на смесване на материалите

асфалтосмесителите могат да се разделят на:

• Смесители с циклично действие

• Смесители с непрекъснато действие

Асфалтосмесителната инсталация трябва да дава

възможност за автоматичен контрол на:

→ подаването на студени и влажни каменни фракции и пясък в

необходимите съотношения;

→ изсушаване и загряване на материалите до работната

температура;

→ обезводняване и добавяне на битум;

→ добавяне на минерално брашно;

→ поддържане на необходимата температура на смесване на

материалите;

→ разтоварването на готовата продукция

Независимо от вида си асфалтовата 

инсталация трябва да осигурява непрекъснат 

режим на производство на асфалтова смес с 

постоянно качество и с допустими отклонения 

от рецептата



II. ОСНОВНИ ЧАСТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ

ЛЕГЕНДА:

1. Бункери за студено дозиране

2. Сушилен барабан

3. Прахоуловител

4. Цистерни за битум

5. Бункери за каменно брашно

6. Елеватор на инертни материали

7. Ситов блок

8. Кантар

9. Мешалка

10. Бункер за готова смес

11. Управляващ блок



II. ОСНОВНИ ЧАСТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ

1. БУНКЕРИ ЗА СТУДЕНО ДОЗИРАНЕ

• Асфалтовата база трябва да включва достатъчен

брой бункери, като е осигурен поне по един

бункер за всеки размер фракция

• Смесването на материали от различни депа в

един бункер или на площадка преди изсипване в

бункера е забранено

• Бункерът и товарачната машина трябва да бъдат

така подбрани, че да се предотврати

прехвърлянето на материал между тях



II. ОСНОВНИ ЧАСТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ

2. СУШИЛЕН БАРАБАН

Равномерно и непрекъснато изсушава и загрява минералния

материал до необходимата температура без да оставя видими

следи от неизгорели масла или остатък от сажди по отделните

каменни зърна

3. ПРАХОУЛОВИТЕЛ

• Отвежда или връща обратно към минералния материал

събрания минерален прах или част от него

• Ситата на инсталацията трябва да са така покрити, че да

се осигури правилното събиране и съхранение на праха

• Филтрите обикновено са на няколко степени

• Замърсените газове преминават през брезентови филтри,

които задържат минералните частици



II. ОСНОВНИ ЧАСТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ

4. ЦИСТЕРНИ ЗА БИТУМ

• Трябва да бъдат оборудвани с устройство за нагряване при

постоянна принудителна циркулация и непрекъснат автоматичен

контрол на температурата

• Цистерните могат да бъдат разположени както хоризонтално, така и

вертикално

• Транспортирането на битума става по топлоизолирани и нагрявани

тръбопроводи

• Вместимостта на цистерната трябва да бъде достатъчна, за да поеме

количеството битум, необходимо за един работен ден

• Необходимо е да има кран за лесно вземане на проби



II. ОСНОВНИ ЧАСТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ

• Всеки бункер е снабден с преливна тръба

• Бункерите трябва да са конструирани така, че лесно да се

вземат проби от тях

• Предвижда се допълнителен бункер за минералния пътнител

5. ТОПЛИ БУНКЕРИ

• Асфалтосмесителната инсталация трябва да включва

най-малко три бункера за горещи фракции

• Обемът им трябва да е достатъчен, за да осигурява

непрекъсната работа

• Бункерите трябва да са подредени така, че да се осигури

правилно съхранение на различните размери фракции



II. ОСНОВНИ ЧАСТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ

6. ЕЛЕВАТОР ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

Подвижна част от асфалтосмесителната инсталация, която има

за цел да придвижи студените фракции, след като са преминали

през прахоуловителя и са изсушени - към централната част на

инсталацията, където ще бъдат пресети и премерени.

7. СИТОВ БЛОК

• Всяка инсталация трябва да е снабдена с пресевна

инсталация /ситов блок/, чрез който загрятата смес се

разделя на необходимите фракции

• Трябва да бъде с капацитет равен или малко по-голям от

максималния капацитет на инсталацията

• Комплектът сита е монтиран върху бункери за горещо

дозиране



II. ОСНОВНИ ЧАСТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ

8. ДОБАВКИ

• Добавките в асфалтовите смеси могат да бъдат течни и

твърди

• Течните добавки обикновено служат за подобряване

сцеплението на битума с минералните материали или за

повишаване на температурата на омекване на битума

• Твърдите добавки най-често са тиксотропни добавки за

производство на сплит мастик асфалтобетон. Добавката е

под формата на гранули

• Добавянето на стара асфалтова смес има за цел да понижи

себестойността на асфалтовата смес и подпомогне

опазването на околната среда

9. МЕШАЛКА

• След претеглянето на минералните материали, каменното

брашно, добавките и битума те се подават към мешалката

за разбъркване, в определена последователност

• Мешалката трябва да е снабдена с устройство за

впръскване на битум

• Мешалката има два вала, снабдени с лопатки, които се

въртят един срещу друг

• Лопатките трябва да са нагласени така, че да не се чупят

най-едрите минерални зърна, а също така и да не остава

неразбъркан материал по ъглите



II. ОСНОВНИ ЧАСТИ НА ИНСТАЛАЦИЯ С ЦИКЛИЧНО ДЕЙСТВИЕ

10. БУНКЕР ЗА ГОТОВА СМЕС

• Смесителите трябва да бъдат оборудвани с обръщащи се

вагонетки или елеватори за доставка на горещата смес до

бункери или силози преди разтоварването и в транспортните

средства

• Когато мешалката е директно над бункера не се нуждаем от

вагонетки

• Конструкцията на бункерите и силозите не трябва да

допуска разслояване или охлаждане на сместа

11. УПРАВЛЯВАЩ БЛОК

Съвременните асфалтосмесители са напълно

автоматизирани или компютъризирани.

Задачата на оператора е да стартира процеса на производство и

да зададе началните параметри - вид на сместа,

производителност, влагане на добавки, температура на

готовата смес и др.

Ако смесителя е свързан с Интернет, при авария, автоматично

се известява производителя на инсталацията за възникналия

дефект и за повредената част.



III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНИЯ ПРОЦЕС

1. ПОДГОТОВКА НА БИТУМА

Не се разрешава влагането на битум преди входящ

лабораторен контрол

2. ПОДГОТОВКА И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ

МАТЕРИАЛИ

• Минералните материали от различни фракции трябва да се

съхраняват на депа в асфалтовата база така, че да не се позволява

смесване на една фракция с друга

• Количеството фракции във всяко депо трябва да е достатъчно за

едноседмично непрекъснато производство

• Фракциите, доставени до асфалтовата база трябва да бъдат

предварително изпитани и одобрени

3. ДОЗИРАНЕ И СМЕСВАНЕ

• Дозирането и смесването на отделните съставни

елементи на сместа трябва да отговаря на работната

рецепта

• Веднъж настроен смесителя, не се променя по време

на работа

• Температурата на сместа трябва да бъде в границите,

посочени в рецептата

• Каменното брашно в студено сухо състояние трябва

да се дозира в бъркачката, с каменните фракции или

след добавяне на битума

• Ако се използват добавки, количеството добавка се

разпределя равномерно в битума преди въвеждането

му в бъркачката

4. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА СМЕСВАНЕ

• Времето за смесване е посочено в паспорта на смесителя

• Сухото смесване за едно бъркало е поне четири секунди

• При добавяне на битума, смесването продължава толкова дълго,

колкото е нужно до получаване на добре хомогенизирана смес,

но не повече от 75 секунди и не по-малко от 30 секунди

• Каросерията на транспортните средства трябва да бъда напълно

почистена преди изсипване на сместа

• При транспортиране и престой сместа трябва да бъде предпазена

от атмосферни влияния

• Сместа се превозва така, че да не бъдат допуснато десортирането

или замърсяването й



ВИДЕА

Асфалтосмесители на AMMANN Group

https://www.youtube.com/watch?v=6vxo839kNy8

Новият мост-рекордьор, който свързва Европа и Азия

https://www.youtube.com/watch?v=b5sUa5kmko8

https://www.youtube.com/watch?v=6vxo839kNy8
https://www.youtube.com/watch?v=b5sUa5kmko8


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


