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4 PĒTĪJUMS

KOPSAVILKUMS

I. Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sniegto informāciju uzkrātais 
nolietoto riepu daudzums Latvijā šobrīd pārsniedz 105 tūkstošus tonnu [1]. Atbilstoši Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) datiem ikgadējais realizēto riepu daudzums Latvijā pārsniedz 24 tūkstošus tonnu [1]. 
Nolietotās riepas ir atkritums, kurš dabā pats nesadalās un kuru nav atļauts apglabāt atkritumu poligonos. 

II. Latvijā un visā pasaulē joprojām aktuāls ir jautājums par nolietoto riepu pārstrādi un šajā pārstrādē iegūto 
materiālu efektīvu izmantošanu. Šī pilotprojekta mērķis ir, apvienojot asfaltbetona ražošanas rūpnīcas 
un vietējo zinātnieku spēkus, izstrādāt tādu bitumena modificēšanas recepti, kas Latvijas apstākļos 
būtu piemērota asfaltbetona ražošanai, izmantojot bitumena modificēšanai nolietoto riepu pārstrādē 
iegūtās gumijas granulas, un šādi saražoto asfaltbetonu ieklāt arī eksperimentālā ceļa posmā sadarbības 
pašvaldībā.

III. Atbilstoši “Ceļu specifikāciju 2019” prasībām vidējas un augstas noslodzes autoceļiem ar satiksmes 
intensitāti AADT j., pievestā ≥ 1501 jālieto ar polimēriem vai citām īpašības uzlabojošām piedevām 
modificēts bitumens [2]. 2021. gadā no visa Latvijā saražotā asfaltbetona aptuveni 20% tika ražots, 
lietojot modificēto bitumenu. Pārējie 80% asfaltbetona, ko Latvijā izmanto ceļu būvē, tiek ražoti, lietojot 
nemodificētu bitumenu un attiecīgi to izmantojot mazākas intensitātes ceļu būvniecībā. 

IV. “Ceļu specifikācijas 2019” ļauj lietot ar nolietotu riepu gumijas granulām modificētu bitumenu, ja 
tiek nodrošināts, ka tā īpašības ir analogas ar polimēriem modificētā bitumena īpašībām. Bitumena 
modificēšanai ar polimēru vai gumijas granulām nepieciešamas speciālas iekārtas, kādas šobrīd ir 
pieejamas tikai diviem Latvijas asfaltbetona ražotājiem. Tomēr ražotāji Latvijā izvēlas izmantot ar SBS tipa 
polimēriem modificētu bitumenu.

V. Šī pētījumā 1. fāzē izstrādāts ar gumijas granulām modificēts bitumens, kuram piemīt augstas ekspluatācijas 
īpašības. Pētījumā iegūtie rezultāti rāda, ka, pievienojot bitumenam 15% gumijas granulu, tā elastīgās 
atjaunošanās rādītājs ir ≥ 70%, kas ir augstāks rezultāts nekā ar 2,5 – 3% SBS modificētajam bitumenam, 
kuru raksturo 50 – 60% liels elastīgās atjaunošanās rādītājs. Izejas bitumenam B70/100 bez modifikācijas 
nepiemīt elastīgā atjaunošanās, kādu modificētajiem bitumeniem reglamentē “Ceļu specifikāciju 2019” 
prasības – šim rādītājam jābūt ≥ 50%. Tāpat iegūtie rezultāti rāda, ka, pievienojot bitumena masai 15% 
nolietotu riepu gumijas granulu, tiek sasniegta Latvijā plaši lietotā polimērmodificētā bitumena klase PMB 
45/80-55 (lietojot SBS polimēru, šo klasi parasti sasniedz ar 2,5 – 3% polimēra daudzumu).

VI. Pētījuma 2. fāzē tika izstrādāts asfaltbetona AC 11
surf

  sastāvs ar gumijas granulām modificēto bitumenu, 
kam:

i. salīdzinājumā ar nemodificēto B70/100 klases bitumenu piemita par trim klasēm augstākas rišu un 
noguruma plaisu noturības kategorijas atbilstoši standartam LVS EN 13108-1 (attiecīgi WTS

AIR
 0,1 

un WTS
AIR

 0,03 rišu noturība un ε
6-130

 un ε
6-190

 noguruma plaisu noturība);
ii. salīdzinājumā ar SBS modificēto bitumenu PMB 45/80-55 bija līdzīga rišu noturība un divas klases 

augstāka noguruma plaisu noturība (attiecīgi WTS
AIR

 0,03 rišu noturība un ε
6-130

 un ε
6-190 

noguruma 
plaisu noturība).

VII. Pētījuma 3. fāzē laboratorijā izgatavotos modificētā bitumena un asfaltbetona sastāvus izdevās pārnest 
uz reāliem ražošanas apstākļiem un ieklāt eksperimentālā ceļa posmā ar lielu kravas automobiļu plūsmas 
īpatsvaru. Rūpnieciski saražoto, ar gumijas granulām modificētā bitumena un asfaltbetona sastāvu 
ekspluatācijas īpašības ir līdzīgas laboratorijā izgatavoto sastāvu īpašībām, bet rūpnieciski saražotā 
asfaltbetona nogurumizturība ir pat par vienu klasi augstāka (attiecīgi   ε

6-190 
un ε

6-220
; skat. 1. tab.). 
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1. tabula 
Asfaltbetona AC11surf ekspluatācijas īpašību apkopojums atbilstoši standarta LVS EN 

13108-1 prasībām

Asfaltbetona 
tips

Bitumena saistviela

Ekspluatācijas kategorijas atbilstoši standartam LVS EN 13108-1

Rises

Plaisas Ūdens jutība 
Veidošanās 

ātrums, 
mm/1000 

cikli

Dziļums, 
mm

AC 11
surf

Nemodificēta B70/100 WTS
AIR

 0,1 2,78 ε
6-130

ITSR
90B70/100, 

modificēta  ar

3% SBS* WTS
AIR

 0,03 1,45 ε
6-130

15% GUM
Lab**

WTS
AIR

 0,05 1,81 ε
6-190

15% GUM
Rūpn**

WTS
AIR

 0,03 1,33 ε
6-220

*SBS – stirola-butadiēna-stirola termoplastiskais elastomērs. 

**15% GUM Laboratorija un 15% GUM Rūpnīca – attiecīgi laboratorijā vai rūpnīcā iegūtais bitumens ar 15% gumijas granulām.

VIII. Aprēķinot 2021. gada septembrī aktuālās bitumena saistvielas izmaksas, noteikts, ka ar 15% gumijas 
granulām modificētā bitumena saistviela izmaksās 447 EUR/t, savukārt Latvijas apstākļiem tradicionālā, ar 
3% SBS polimēru modificētā bitumena PMB 45/80-55 ražošana Latvijā izmaksās 515 EUR/t. Nemodificētā 
jeb izejas bitumena B70/100 cena ir 360 EUR/t.

IX. Aprēķinot asfaltbetona AC 11
surf

 izmaksas noteikts, ka šis asfaltbetona tips ar nemodificētu bitumenu 
B70/100 maksās 47,30 EUR/t, ar 15% gumijas granulām modificēto bitumenu – 55,33 EUR/t, bet ar SBS 
polimēru modificēto bitumena saistvielu – 60,09 EUR/t (skat. 2. tab.).

2. tabula 
Izmaksu apkopojums

Asfaltbetona 
tips

Bitumena 
saistviela

Izmaksas (septembris, 2021. gads)

Modifikatora 
izmaksas, EUR/t

Modificētā bitu-
mena ražošana +

Modifikatora 
izmaksas,

EUR/t

Modificētais 
bitumens, 

EUR/t 
Asfaltbetons, EUR/t

AC 11
surf

- - 360 47,30 47,30

87,5-135 155 515 60,09 60,09

22,5 86,5 447 55,33 55,33

X. Turpmāk, izstrādājot ar gumijas granulām modificētā bitumena asfaltbetona sastāvus, liela uzmanība 
jāpievērš šādiem faktoriem.

i. Ar gumijas granulām modificētā bitumena izsūknēšana no autocisternas asfalta bāzes rezervuārā 
var aizņemt līdz pat divām reizēm garāku laiku nekā parasti, kā arī asfaltbetona ražotnes jauda var 
samazināties līdz pat 50% palielinātās bitumena viskozitātes dēļ. Šo trūkumu iespējams novērst, 
pilnveidojot izstrādāto recepti un pievienojot optimālu daudzumu WMA piedevas atbilstoši 
laboratorijā noteiktajiem viskozitātes rādītājiem temperatūrās, kādas būs ražošanas procesā 
rūpnīcā.

ii. Pēc ar gumijas granulām modificētā bitumena izmantošanas tika veikta atsevišķu iekārtu papildu 
tīrīšana un skalošana, jo tika konstatēti nosēdumi. Tāpēc, izstrādājot ar gumijas granulām modificēta 
bitumena recepti, liela uzmanība jāpievērš uzglabāšanas stabilitātes rādītājiem.
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iii. Neatkarīgi no tā, vai tiek lietotas vieglo vai kravas automobiļu riepas,  bitumena īpašības galvenokārt 
ietekmē gumijas granulu izmēri – jo mazāki ir daļiņu izmēri, jo vieglāk notiek to uzbriešana, kas 
var nodrošināt to vienmērīgāku izkliedēšanos bitumena tilpumā, savukārt lielāka izmēra daļiņas         
(2,0 – 2,5 mm) nodrošina labākas elastīgās atjaunošanās un rišu noturības īpašības. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

I. According to the information provided by the Ministry of Environmental Protection and Regional 
Development (MEPRD), the accumulated amount of used tires in Latvia currently exceeds 105 thousand 
tons [1]. According to the data of the Central Statistical Bureau (CSB), the annual amount of tires sold in 
Latvia exceeds 24 thousand tons [1]. Used tires are waste that does not decompose in nature and are not 
allowed to be disposed of in landfills.

II. The issue of recycling of used tires and efficient use of material obtained as a result of recycling is still 
relevant in Latvia and all over the world. The aim of this pilot project is to develop a recipe (composition) 
of crumb rubber modified bitumen in cooperation with industry and local scientists, which could be 
used in Latvian conditions to produce high performance asphalt concrete, as well as construction of 
experimental full scale road section in the co-operation municipality.

III. According to the requirements of the Road Specification 2019, bitumen modified with polymers or other 
performance-enhancing additives must be used for medium and heavy-duty roads with traffic volume 
AADTj≥1501 [2]. In 2021, approximately 20% of all asphalt concrete produced in Latvia was produced 
using modified bitumen. The remaining 80% of asphalt concrete, which is used in road construction in 
Latvia, is produced using unmodified bitumen, respectively, using it in the construction of lower intensity 
roads.

IV. Road specifications 2019 allow the use of bitumen modified with tire rubber granules, provided that the 
properties of the binder are analogous to those of polymer-modified bitumen. Modification of bitumen 
with polymer or rubber granules requires special equipment, which is currently available only to two 
Latvian asphalt concrete producers. However, manufacturers in Latvia mostly choose to use bitumen 
modified with SBS-type polymers.

V. Phase No. 1 of this study includes development of high performance bitumen binder modified using 
crumb rubber granules. The results of the research show that the addition of 15% rubber granules 
ensure an elastic recovery of ≥70%, which is higher than that of 2.5-3% SBS modified bitumen, which 
is characterized by a 50-60% elastic recovery. Bitumen B70/100 without modification does not show 
elastic recovery, which for modified bitumens is regulated by the requirements of “Road Specification 
2019”. The elastic recovery according to these requirements must be ≥ 50%. The obtained results also 
show that by adding 15% tire rubber granules by bitumen mass, the class of polymer-modified bitumen                    
PMB 45 / 80-55, which is widely used in Latvia, is achieved. When using SBS polymer, this class is usually 
achieved with a polymer content of 2.5-3%.

VI. In the 2nd phase of the research, the asphalt concrete mixture AC 11
surf

 with rubber granules modified 
bitumen was developed, which:

i. compared to unmodified bitumen B70/100 show three classes higher performance to rut and 
fatigue cracking resistance according to LVS EN 13108-1 standard, WTS

AIR
0.1 and WTS

AIR
0.03 for rut 

and ε
6-130

 and ε
6-190

 foe fatigue cracking resistance, respectively
ii. compared to SBS modified bitumen, PMB 45/80-55 showed similar performance to rutting 

resistance and two classes higher fatigue cracks resistance, WTS
AIR

0.03 for ruts and ε
6-130

 and ε
6-190 

for 
fatigue cracks, respectively.

VII. The composition of the modified bitumen and asphalt concrete produced in the laboratory in the 3rd 
phase of the project was transferred to real production conditions in the plant and laid and compacted 
in the experimental section of the road with a high percentage of heavy vehicles. The performance 
characteristics of industrially produced rubber granular modified bitumen and asphalt concrete 
compositions are similar to those of laboratory-produced compositions, even the fatigue strength of 
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industrially produced asphalt concrete is one class higher than that of laboratory-produced, respectively 
ε

6-190
 and ε

6-220
 (see Table 1). 

Table 1
Summary of asphalt concrete AC11surf performance characteristics in accordance with 

LVS EN 13108-1 standard requirements

Asphalt 
concrete type

Bitumenous binder type

Performance classes according to LVS EN 13108-1

Rutting
Fatigue 
cracks

Water sensitivityRutting slope, 
mm/1000 cycles

Rut depth, 
mm

AC11
surf

Unmodified B70/100 WTS
AIR

0,1 2,78 ε
6-130

ITSR
90Modified  

3%SBS* WTS
AIR

0,03 1,45 ε
6-130

15% GUM
Lab**

WTS
AIR

0,05 1,81 ε
6-190

15% GUM
Plant**

WTS
AIR

0,03 1,33 ε
6-220

*SBS – Styrene-butadiene block copolymers thermoplatic elastomer 

**15%GUM Lab and 15%GUM Plant - bitumen with 15% rubber granules obtained in a laboratory or factory, as appropriate

VIII.Calculating the actual costs of bitumen binder for September 2021 current, it is determined that bitumen 
modified with 15% rubber granules would cost 447EUR/t, while the production of traditional bitumen 
PMB 45/80-55 modified with 3% SBS polymer granules would cost 515EUR/t. The price of one unmodified 
or neat bitumen B70/100 is 360EUR/t.

IX. Calculating the cost of asphalt concrete AC11
surf

, it is determined that this type of asphalt concrete 
with unmodified bitumen B70/100 would cost 47.30 EUR/t, with bitumen modified with 15% rubber        
granules - 55.33 EUR/t, but with SBS polymer modified bitumen binder - 60.09 EUR /t (see Table 2).

Table 2
Summary of costs

Asphalt 
concrete type

Bitumen binder 
type

Costs, EUR (September, 2021)

Modifiers 
costs, 
EUR/t

Modified bitumen production +
modifier costs,

EUR/ t.

Modified bitumen, 
EUR/t 

Asphalt 
concrete, EUR/t

AC 11
surf

B70/100 - - 360 47,30

3%SBS 87,5-135 155 515 60,09

15%GUM
Rūpnīca

22,5 86,5 447 55,33

X. In the further researches, when developing the high performance asphalt concrete mixture with crumb 
rubber modified bitumen, great attention should be paid to the following factors:

i. The pumping of rubber-modified bitumen from a road tanker to an asphalt base tank can take up 
to twice as long as usual, and the capacity of an asphalt concrete plant can be reduced by up to 
50% due to the increased viscosity of bitumen. This shortcoming can be reduced by improving 
the modified bitumen recipe and adding the optimal amount of WMA additives according to the 
laboratory viscosity values at production temperatures.

ii. After the rubber-modified bitumen was used, some equipment was further cleaned and rinsed 
as sludge was detected. Therefore, when developing a recipe of bitumen modified with rubber 
granules, great attention should be paid to modified bitumen’s storage stability properties.
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iii. Regardless of tires origin, the properties of bitumen are mainly influenced by the size of the rubber 
granules, the smaller the particle size, the easier it is to swell and to distribute them more evenly 
throughout the bitumen volume (2.0 -2.5 mm) provides better elastic recovery and performance 
properties.
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SAĪSINĀJUMI 

AADT – Annual average daily traffic (angļu val.) – vidējā diennakts satiksmes intensitāte
AASHTO – The American Association of State Highway and Transportation Officials (angļu val.) 
AC – Asphalt Concrete (angļu val.) – asfaltbetons 
AC

surf  
– Asphalt Concrete for Surface Layers (angļu val.) – asfaltbetons virskārtai jeb dilumkārtai

ASTM – American Society for Testing and Materials (angļu val.)  
B

min
 – minimālais bitumena saistvielas saturs

B
max

 – maksimālais bitumena saistvielas saturs
B70/100 – ceļu bitumens ar penetrāciju no 70 līdz 100
C

100/0 
– drupināto un lauzto virsmu kategorija

CR – Crumb Rubber (angļu val.) – drupinātā gumija
CRM – Crumb Rubber Modifier (angļu val.) – drupinātās gumijas modifikators
D – asfalta maisījuma lielāko daļiņu izmērs, mm 
DSR – Dynamic Shear Rheometer (angļu val.) – dinamiskais bīdes reometrs  
E

CS
 35 – smalkā minerālmateriāla šķautņainības kategorija atbilstoši plūšanas testa metodei

EN – European Norm (angļu val.) – Eiropas normatīvs (standarts)
ELT  – End-of-life tyres (angļu val.) – nolietotās automobiļu riepas  
FI

15
 –  šķembu plākšņainības indeksa kategorija

G* – Dynamic Shear Modulus (angļu val.) – dinamiskais bīdes modulis, MPa  
GUM – gumija, gumijas granulas
ITSR – Indirect Tensile Strength ratio (angļu val.)
LA – Losandželosas koeficients
LVS  – Latvijas valsts standarts
MSCR – Multiple Stress Creep Recovery Test (angļu val.)  –  šļūdes un atgriezeniskās šļūdes tests saliktā 
spriegumstāvoklī 
PMB – Polymer Modified Bitumen  (angļu val.)  – polimērmodificētais bitumens 
PRD – Proportional Rut Depth (angļu val.) – proporcionālais (asfaltbetona seguma biezumam) rises dziļums, % 
RD – Rut Depth (angļu val.) – rises dziļums, mm 
SBS – stirola-butadiēna-stirola termoplastiskais elastomērs
SI

15
 – šķembu formas indeksa kategorija

S1, S2, S3 – šķembu stiprības klase, atbilstoša “Ceļu specifikāciju 2019” prasībām
SR100 – kravas automašīnu nolietoto riepu gumija
SR 50/VR50 – kravas un vieglo automašīnu nolietoto riepu gumijas maisījums
ε – relatīvā deformācija, mm/mm
ε

6
 – relatīvā deformācija, aprēķināta 106 cikliem

ε
6
-130 – nogurumizturības kategorija atbilstoši LVS EN 13108-1, kad stinguma samazinājums par 50% no tā 

sākotnējās vērtības tiek sasniegts pie relatīvās deformācijas ε
6
  ≥ 130 µm/m

με – microstrain (angļu val.) – relatīvā mikrodeformācija, ko transporta slodze rada asfaltbetona slāņa apakšējā 
joslā, µm/m 
 V

b
 – bitumena saturs asfaltbetona segumā, %

V
min

 – minimālais poru saturs
V

max
 – maksimālais poru saturs

WMA –  Warm Mix Asphalt (angļu val.) – siltais asfaltbetons 
VR100 – vieglo automašīnu nolietoto riepu gumija
WTS

air 
– Wheel Tracking Slope (angļu val.) – riteņu sliežu jeb rišu veidošanās ātrums mm/1000 ciklos

δ – Phase Angle (angļu val.) – fāžu nobīdes leņķis, grādi  
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IEVADS

Uzskats, ka nolietotās riepas (ELT – End-of-life tyres) ir tikai cietie atkritumi, ir mainījies, un šobrīd tās tiek 
uzskatītas par materiālu, ko iespējams plaši otrreizēji izmantot dažādos veidos un jomās [1]. 2019. gadā Eiropā 
vien tika pārdots 324 miljoni riepu [2, 3]. Var pieņemt, ka arī tagad apmēram tāds pats riepu daudzums gadā 
iegūst nolietotu riepu statusu. Turklāt ievērojams skaits šādu riepu jau atrodas krājumos un poligonos, lai gan 
dažādās valstīs tas noteikti ir atšķirīgs.

Šobrīd saskaņā  ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sniegto informāciju Latvijā 
izveidojies vairāk nekā 107 000 tonnu liels nolietoto riepu krājums, kurš nepārtraukti turpina palielināties, jo, 
atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, ikgadējais realizēto riepu daudzums Latvijā pārsniedz 
26 000 tonnu [4].

Problēmas risināšanai pasaulē ievērojams daudzums nolietoto riepu – ELT tiek izmantots enerģijas 
ražošanai, reģenerācijai (piemēram, cementa ražotnēs), taču šādā veidā netiek pilnībā izmantots vērtīgā 
materiāla potenciāls. 2017. gadā Eiropā līdz 35% ELT izmantoja enerģijas iegūšanai [4, 5]. Perspektīvāks veids, 
kā izlietot ELT, ir iegūt no tām drupinātās gumijas granulas (CR – Crumb Rubber), kuras var izmantot dažādiem 
nolūkiem, piemēram, kā modifikatoru (CRM – Crumb Rubber Modifier) bitumena un asfaltbetona maisījumu 
īpašību uzlabošanai.  Pētījumi par nolietoto riepu gumijas granulu lietošanu autoceļu segumos atrodami 
jau sākot no pagājušā gadsimta 60. gadiem [6, 7]. Potenciālā gumijas granulu izmantošana asfaltbetonā 
un bitumenā ir bijusi ļoti aktuāla tēma jau kopš šā gadsimta sākuma, un katru gadu parādās arvien vairāk 
pētījumu par šī vērtīga materiāla iespējām (skat. 1. att.).

Lai gumijas granulas izmantotu asfaltbetona un bitumena modifikācijai, nepieciešams veikt nolietoto 
riepu otrreizējo pārstrādi. Divas visplašāk izmantotās ELT pārstrādes metodes ir to mehāniskā drupināšana 
apkārtējās vides temperatūrā un kriogēnais process – sasaldēšana un sadrupināšana. Neatkarīgi no izmantotās 
tehnoloģijas svarīgi ir iegūt tīru gumiju, bez metāla un šķiedrām (pieļaujamas līdz 0,5% no gumijas masas). 
Mehāniskā drupināšana ir populārāka lētākā aprīkojuma un mazāku uzturēšanas izmaksu dēļ, kā arī iegūtajam 
materiālam ir lielāks virsmas laukums (tekstūra), kas uzlabo bitumena modifikācijas procesu. Latvijā gumijas 
granulu iegūšanai izmanto galvenokārt mehānisko drupināšanu apkārtējās vides temperatūrā. Ieteicamais 
granulu izmērs slapjajā smalcināšanas procesā ir līdz 2 mm, sausajā smalcināšanas procesā – līdz 0,8 mm. 
Lai iegūtu vēl smalkākas frakcijas gumijas granulas, nepieciešams liels enerģijas patēriņš, kas rezultātā var 
ievērojami palielināt izmaksas un negatīvi ietekmēt apkārtējo vidi.

1. att. Publikāciju skaits pasaulē par nolietoto riepu gumijas izmantošanu būvniecībā 
un transportbūvēs [5]
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Kā liecina dažādu valstu zinātniskie pētījumi, pārstrādes procesā no ELT iegūtās gumijas granulas var 
uzlabot asfalta maisījuma īpašības [5, 7, 8], tādējādi pagarinot autoceļu seguma kalpošanas laiku. Divas 
populārākās metodes gumijas granulu iestrādāšanai asfaltbetona maisījumā ir mitrais process (Wet method) 
un sausais process (Dry method; skat. 2. att.). Mitrais process ir bitumena modifikācija ar gumiju, savukārt 
sausais process ir metode, kurā gumijas daļiņas tiek tieši pievienotas asfaltbetona maisījumam ar galveno 
mērķi aizstāt nelielu daļu minerālmateriāla, piemēram, smilts daļiņas. Mūsdienās abu metožu mērķis ir 
iegūt uzlabotas veiktspējas asfaltbetonu. Tomēr mitrais process šķiet daudzsološāks[perspektīvāks], jo tajā 
bitumena un gumijas mijiedarbība ir tiešāka un intensīvāka. Tomēr daļa pētnieku apgalvo, ka ar abām 
metodēm ir iespējams iegūt līdzīgas veiktspējas īpašības[līdzīgu veiktspējas uzlabojumu] [8 – 10].

2. att. Metodes gumijas granulu izmantošanai asfaltbetonā

Abām metodēm ir savas priekšrocības un savi trūkumi. Slapjajā procesā ir nepieciešamas dārgas bitumena 
modifikācijas iekārtas, turklāt dažos gadījumos tika novērota slikta uzglabāšanas stabilitāte. Slapjajā procesā 
drupinātās gumijas CR saturs varētu sasniegt līdz 25% no bitumena masas [10, 11], bet ieteicamais daļiņu 
izmērs – līdz 2 mm [8]. Sausais process ir vieglāk īstenojams, jo nav vajadzīgs īpašs aprīkojums (var būt 
nepieciešams tikai pielāgot asfalta rūpnīcu), jo drupinātā gumija tiek pievienota tieši asfaltbetona rūpnīcas 
maisītājā [8]. Atšķirībā no slapjā procesa reakcijas laiks starp bitumenu un gumijas daļiņām ir īsāks un 
nav tik intensīvs, tāpēc sausajam procesam, lai iegūtu tādu pašu efektu, ir nepieciešamas mazāka izmēra 
gumijas daļiņas (mazākas par 0,8 mm). Lai iegūtu tik smalkas gumijas granulas, jāpatērē vairāk enerģijas. 
Abām metodēm nepieciešama augstāka maisīšanas un blīvēšanas temperatūra. Slapjajā procesā veidojas 
bitumena saistviela ar pārāk lielu viskozitāti, bet sausajam procesam ir pārāk īss maisīšanas laiks, lai notiktu 
mijiedarbība starp gumijas daļiņām un bitumenu. Diemžēl augstākā maisīšanas temperatūrā rodas vairāk 
izgarojumu un piesārņojošo vielu, piemēram, notiek ksilola, toluola un citu gaistošo organisko savienojumu 
emisija [12]. Neskatoties uz to, abas metodes, lai samazinātu temperatūru, ir ieteicams izmantot kopā ar siltā 
asfalta maisījuma WMA (Warm Mix Asphalt) tehnoloģijām, kā rezultātā samaisīšanas un blīvēšanas procesos 
rodas mazāk izgarojumu. Slapjā procesa gadījumā tas varētu būt risinājums, jo tiek sasniegtas nepieciešamās 
saistvielas īpašības, bet sausajā procesā var tikt ietekmētas gala maisījuma īpašības. Turklāt abās metodēs ir 
nepieciešams lielāks saistvielas saturs. Tāpēc zinātnieki piedāvā dažādas pirmapstrādes metodes, galvenokārt 
devulkanizāciju, kas varētu palīdzēt atrisināt daudzas aktuālās problēmas.

Šī pilotprojekta mērķis ir, apvienojot asfaltbetona ražošanas rūpnīcas un vietējo zinātnieku spēkus, 
izstrādāt tādu bitumena modificēšanas recepti, kuru būtu iespējams pielietot Latvijas apstākļos – saražot 
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asfaltbetonu, izmantojot šādi modificēto bitumenu, kā arī šo saražoto asfaltbetonu ieklāt eksperimentālā 
ceļa posmā sadarbības pašvaldībā. Projektā izstrādātā recepte ir sadarbības iestādes un VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi” rīcībā. 

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātās un apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2019” ļauj veikt bitumena 
modifikāciju ar nolietoto riepu gumijas granulām, ja tiek nodrošināts, ka saistvielas īpašības ir analogas ar 
polimēriem modificētā bitumena īpašībām. Visi ceļu būves projekti valstī tiek realizēti, ievērojot minētās 
specifikācijas, tomēr nolietoto riepu granulu izmantošana ceļu būvē joprojām netiek praktizēta un 
asfaltbetona ražotāji Latvijā pārsvarā izvēlas izmantot bitumenu, kas modificēts ar SBS tipa polimēriem. 
Atbilstoši “Ceļu specifikāciju 2019” prasībām vidējas un augstas noslodzes autoceļos ar satiksmes intensitāti 
AADTj, pievestā ≥ 1501 jālieto ar polimēriem vai citām īpašības uzlabojošām piedevām modificēts bitumens. 
Svarīgi atzīmēt, ka izejas bitumenam B70/100 bez modifikācijas nepiemīt elastīgā atjaunošanās, kuru 
modificētajiem bitumeniem reglamentē “Ceļu specifikāciju 2019” prasības. Elastīgās atjaunošanās rādītājam 
atbilstoši šīm prasībām jābūt ≥ 50%, kamēr iegūtie rezultāti rāda, ka, pievienojot 15% gumijas granulu, 
elastīgās atjaunošanās rādītājs pārsniedz 70%. 

Aptuveni 20% no visa ik gadus Latvijā saražotajam asfaltbetonam ir izmantots modificētais bitumens. 
Šīs rādītājs ir atkarīgs no autoceļu būvniecībai un uzturēšanai ikgadējā pieejamā finansējuma un katru gadu 
tas var ievērojami mainīties.  Jāatzīmē, ka bitumena modificēšanai ar polimēriem vai gumijas granulām 
nepieciešamas speciālas iekārtas, kādas šobrīd pieejamas tikai diviem Latvijas asfaltbetona ražotājiem.  

Šajā pētījumā laboratorijas apstākļos veikta ar gumijas granulām (0,8 – 3,5 mm) modificētu bitumenu 
(MB) recepšu izstrāde, izmantojot “slapjo” jeb “Wet” metodi  turpmākai izvēlētās receptes pielietošanai             
AC 11

surf
 asfaltbetona sastāvu izstrādei, kuriem piemistu augstas ekspluatācijas īpašības. Iegūtie rezultāti 

rāda, ka, izmantojot gumijas granulas, var sasniegt modificētā bitumena mērķa klasi, kas nav zemāka par 
45/80-55 atbilstoši standarta LVS EN 14023 prasībām. Šīs klases polimērmodificēto bitumenu (PMB) Latvijā 
plaši izmanto asfaltbetona sastāvu izstrādei augstas transporta slodzes un satiksmes intensitātes autoceļu 
segumiem. Tāpat šajā pētījumā veikta ar 2,0 – 2,5 mm izmēra gumijas granulām modificētu bitumenu 
asfaltbetona AC 11

surf
 sastāvu projektēšana. Eksperimentāli noteikts, ka, atbilstoši standarta LVS EN 13108-1 

prasībām, šiem asfaltbetona sastāviem ir 1 – 3 klases augstāka rišu un noguruma plaisu noturības kategorija 
nekā sastāviem, kuros izmantots nemodificēts bitumens, piemēram, B70/100, un to ekspluatācijas īpašības 
ir līdzīgas kā asfaltbetona sastāviem, kuros bitumena modificēšanai izmantots SBS tipa polimērs (2,5 – 4%). 

Ar gumijas granulām modificētā bitumena recepte, kas izstrādāta laboratorijas apstākļos, pētījuma 
noslēguma fāzē tika pārnesta uz reālo ražotni PMB ražošanas mezglā Jelgavas novadā, Glūdā. PMB ražošanas 
mezglā atbilstoši RTU izstrādātajai tehnoloģijai veikta 6 t bitumena B70/100 modifikācija ar 15 masas %           
2,0 – 2,5 mm lielām gumijas granulām (15.09.2021.). Pēc tam ar gumijas granulām modificētais bitumens tika 
nogādāts asfaltbetona rūpnīcā Jelgavas novadā, Vilcē, kur nākamajā dienā (16.09.2021.) tika saražotas 120 t 
asfaltbetona un ar to ieklāts 350 m garš eksperimentālais ceļa posms vienā joslā. Šajā pašā dienā ieklāts arī 
references ceļa posms ar nemodificēto bitumenu B70/100, lai turpmākā monitoringa laikā veiktu šo posmu 
salīdzināšanu. Rūpnieciski saražoto, ar gumijas granulām modificētā bitumena un asfaltbetona sastāvu 
ekspluatācijas īpašības ir līdzīgas laboratorijā izgatavoto sastāvu īpašībām. Tomēr, pārnesot laboratorijas 
recepti uz reālo ražotni, tika konstatētas dažas nepilnības, kurām turpmākajos pētījumos būtu jāpievērš 
pastiprināta uzmanība, kā, piemēram,  palielinātās bitumena viskozitātes dēļ ar gumiju modificētā bitumena 
izsūknēšana no autocisternas asfalta bāzes rezervuārā aizņēma divas reizes lielāku laiku nekā parasti, kā arī 
šī apstākļa dēļ tika novērots asfaltbetona ražotnes jaudas samazinājums līdz pat 50%. Ar gumijas granulām 
modificētajam bitumenam pēc mīkstēšanas temperatūras starpības kritērija ir zema uzglabāšanas stabilitāte, 
tāpēc tā ražošanas, transportēšanas un uzglabāšanas laikā šis faktors jāņem vērā, lai modificētā bitumena 
noslāņošanās neatstātu negatīvu ietekmi uz saražotā asfaltbetona īpašībām.  Praksē tas nozīmē, ka ar gumijas 
granulām modificēta  bitumena saistviela asfaltbetona maisījumu izgatavošanai jāizlieto pēc iespējas ātrāk. 
Turpmākajos pētījumos liela uzmanība jāpievērš ne tikai bitumena un asfaltbetona ekspluatācijas īpašībām, 
bet arī bitumena viegliestrādājamībai un ar gumijas granulām modificētā bitumena uzglabāšanas stabilitātei.
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1. RIEPU GUMIJAS GRANULU RAKSTUROJUMS UN 
BITUMENA B70/100 MODIFIKĀCIJA

Lai varētu izvēlēties piemērotākās izejvielas ilgtspējīgas modificētā bitumena saistvielas ar nolietotu riepu 
pārstrādē radīta materiāla – gumijas granulām – receptes izstrādei, veikta plaša priekšizpēte. No šī pētījuma 
sadarbības partnera SIA “Eco Baltia vide” saņemtas dažāda veida gumijas granulas ar atšķirīgiem daļiņu 
izmēriem (2,0 – 2,5 mm un 2,5 – 3,5 mm), kā arī izcelsmi (no vieglo automobiļu riepām iegūta gumija VR100, 
no kravas automobiļu riepām – SR100, bet no vieglo un kravas automobiļu riepu maisījuma – SR50/VR50). 

Vieglo un kravas automobiļu riepu gumijas ķīmiskais sastāvs atšķiras, jo kravas automobiļu riepu gumijai 
ir lielāks dabiskā kaučuka īpatsvars salīdzinājumā ar vieglo automobiļu riepu gumiju, kuras sastāva pamatā 
ir stirola-butadiēna kaučuks. Lai izvērtētu gumijas dažādā ķīmiskā sastāva ietekmi uz ar gumijas granulām 
modificētā bitumena viskozi-elastīgajām īpašībām, bitumenā ievadītas dažādas izcelsmes pārstrādātu 
automobiļu riepu gumijas granulas (VR100, SR100 un VR50/SR50). 
No SIA “Eco Baltia vide” saņemtās dažādu daļiņu izmēru gumijas granulas parādītas 3. attēlā. 

a) b)

3. att. SIA “Eco Baltia vide” no nolietotu automobiļu riepām iegūtās gumijas granulas: 
a) rupjā frakcija (2,5 – 3,5 mm); b) smalkā frakcija (2,0 – 2,5 mm)

Bitumena saistvielas modificēšanas procesā ar gumijas granulām tika konstatēts, ka modifikācijas laikā 
tās ievērojami uzbriest (gumijas granulu piesātināšanās rezultātā ar maltēniem, kas ir bitumena galvenā 
sastāvdaļa). Tas ievērojami pasliktina bitumena viegliestrādājamību – modificētā bitumena spēju labi 
samaisīties ar šķembām, kā arī apgrūtina sūknēšanu un pumpēšanu ražošanas laikā lielās viskozitātes dēļ. 
Īpaši izteikti šis efekts izpaudās, ievadot bitumenā dažādas izcelsmes gumijas rupjo frakciju granulas (2,5 – 3,5 
mm). Tāpēc, lai nebūtu jāveic sarežģīta gumijas granulu ķīmiskā modifikācija, ko šī pētījuma ietvaros nevarētu 
pārnest uz reālo ražotni, lai saražotu 6 – 7 tonnas ar gumijas granulām modificētu bitumenu, tika izvēlēta 
smalkākā SIA “Eco Baltia vide” piegādātā gumijas granulu frakcija – 2,0 – 2,5 mm. Savukārt, lai noskaidrotu, 
kā gumijas daļiņu izmēru samazināšana ietekmē bitumena īpašības, paralēli tika izgatavotas un pētītas ar 
gumijas granulām modificēta bitumena kompozīcijas ar vēl mazākiem gumijas daļiņu izmēriem (0,8 mm). 
Šādu izmēru gumijas daļiņas iegūstamas, pilnveidojot tehnoloģisko smalcināšanas procesu.

Lai noskaidrotu gumijas granulu daudzuma ietekmi uz bitumena saistvielas reoloģiskajām īpašībām 
un viegliestrādājamību, tika radītas kompozīcijas ar gumijas granulu koncentrāciju robežās no 15 līdz 25%. 
Kopumā no otrreizējās pārstrādes viedokļa pievilcīga ir pēc iespējas lielāka nolietoto materiālu daudzuma 
ievadīšana bitumenā, kas nodrošina augstāku utilizācijas pakāpi. Tomēr ievērojot, ka, palielinoties gumijas 
daļiņu koncentrācijai, samazinās sistēmas viegliestrādājamība, palielinās prognozējamais enerģiskas 
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patēriņš un līdz ar to arī tehnoloģiskā procesa provizoriskās izmaksas, detalizētāki īpašību pētījumi tika veikti 
kompozīcijām ar mazāko gumijas granulu koncentrāciju bitumenā – 15%. Ar gumijas granulām modificētā 
bitumena piemērotākā iegūšanas tehnoloģija laboratorijas apstākļos tika izstrādāta, variējot gumijas granulu 
priekšapstrādes apstākļus – iepriekšējo uzbriedināšanu, maisīšanas ātruma profilu (3000 – 8000 apgr/min), 
pārstrādes temperatūru (180 – 200 °C) un pārstrādes laiku (0,5 – 5 h). Konstatēts, ka laboratorijas apstākļos 
piemērots tehnoloģiskais režīms ir šāds: 1) samaisīšanas temperatūra –  ~ 200 °C; 2) samaisīšanas ātruma 
diapazons, izmantojot augstas intensitātes maisītāju  –  6000 – 7000 apgr/min; 3) pārstrādes laiks – 1 – 2 h 
(bez uzbriedināšanas). 

Ar gumijas granulām modificēto bitumenu sistēmu veiktspēja (ekspluatācijas īpašības) salīdzināta ar 
nemodificēto bitumenu, kā arī ar bitumena sistēmu, kas modificēta ar 4% komerciālā stirola-butadiēna-stirola 
termoplastiskā elastomēra (SBS) piedevu veiktspēju. SBS piedevas koncentrācija atbilst pašreiz izmantotajām 
tradicionālajām polimērmodificētā bitumena (PMB) receptūrām PMB tipa 45/80-55 iegūšanai atbilstoši 
standarta LVS EN 14023 un “Ceļu specifikāciju 2019”prasībām.

Ar gumijas smalkni modificētā bitumena iegūšanas process parādīts 4. attēlā.

a) b)

4. att. Ar gumijas granulām modificētā bitumena: 
a) iegūšanas procesa attēlojums; b) plūsmas cirkulācija samaisīšanas procesa laikā
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2. IZEJAS BITUMENA B70/100, MODIFICĒTA AR GUMIJAS 
GRANULĀM, RAKSTUROJUMS ATBILSTOŠI STANDARTU 
LVS EN 12591 UN LVS EN 14023 PRASĪBĀM

2.1. ADATAS PENETRĀCIJA 25 °C TEMPERATŪRĀ

Adatas penetrācijas pārbaude tiek veikta laboratorijas apstākļos saskaņā ar standarta LVS EN 1426:2015 
prasībām (“Bitumens un bitumena saistvielas. Adatas penetrācijas noteikšana”). Šis tests netieši nosaka 
bitumena viskozitāti, iegremdējot 100 g smagu standarta adatu bitumena paraugā. Iegremdēšanas laiks 
– 5 sekundes    25 °C temperatūrā (skat. 5. att.). Bitumena paraugu ievieto traukā (traukam jābūt tādam, lai 
to varētu ievietot penetrometra ūdens vannā, un jāņem vērā trauka dziļums, lai testa laikā adata nevarētu 
sasniegt trauka dibenu) un trauku uz 90 minūtēm ievieto termostata vannā, kurā tiek uzturēta +25 °С 
temperatūra. Adatas penetrācijas testu veic vismaz četrās vietās. Testa rezultāti parādīti 1. tabulā kā bitumena 
paraugam aprēķinātais vidējais adatas iegrimes jeb penetrācijas dziļums. 

Iegūtie rezultāti atbilst projektā ar gumiju modificētajam bitumenam  izvirzītajām prasībām:  
45 – 80 mm-1 (skat. 1. tab.).

5. att. Adatas penetrācijas tests
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2.2. MĪKSTĒŠANAS TEMPERATŪRA

Mīkstēšanas temperatūra nosaka bitumena īpašības augstā ekspluatācijas temperatūrā (metode netieši 
raksturo pretestību pret rišu veidošanos). Mīkstēšanas temperatūru nosaka ar gredzena un lodes metodi 
saskaņā ar standarta LVS EN 1427 prasībām (“Bitumens un bitumena saistvielas. Mīkstēšanas temperatūras 
noteikšana. Gredzena un lodes metode”). Bitumena paraugs tiek uzkarsēts līdz šķidram stāvoklim, lai tas 
aizpildītu divus uz plāksnes novietotus gredzenus (skat. 6. att.).

6. att. Ar bitumenu aizpildītie gredzeni

Tad gredzenus ievieto traukā ar ūdeni un termostatē līdz +5 °С temperatūrai (skat.    7. att. a). Pēc tam 
ūdens trauks tiek novietots uz sildīšanas platformas un uz katra bitumena parauga uzliek lodi (tās uzdevums 
ir radīt slodzi uz bitumenu). Sildīšana notiek ar ātrumu 5 °C/min. Sildīšanas laikā bitumens kļūst mīkstāks, tā 
viskozitāte samazinās un lodes izspiežas cauri ar bitumenu piepildītajiem gredzeniem, līdz tiek sasniegta 
noteikta robeža – 25 mm (skat. 7. att. b). 

Iegūtie rezultāti atbilst projekta īpašajām prasībām: ≥ 55 °C (skat. 1. tab.).  

a) b)

7. att. Mīkstēšanas temperatūras noteikšana: 
a) iekārtas kopskats; b) testēšanas shēma 
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2.3. ELASTĪGĀ ATJAUNOŠANĀS 25 °C TEMPERATŪRĀ

Nemodificētajam bitumenam vidējā un augstā ekspluatācijas temperatūrā piemīt ļoti zemas elastības 
īpašības (elastīgā jeb atgriezeniskā deformācija). Bitumena elastīgo īpašību uzlabošana augstā ekspluatācijas 
temperatūrā palielina bituminēto segumu (asfaltbetona) izturību pret rišu veidošanos, savukārt zemā 
temperatūrā (samazinot stingumu) palielina izturību pret plaisāšanu. Elastīgās atjaunošanās testēšana tiek 
veikta saskaņā ar testēšanas standarta LVS EN 13398 prasībām. Pārbaude ietver bitumena elastīgo īpašību 
noteikšanu, izmantojot stiepšanas iekārtu (duktilometru) un nosakot izstieptā parauga spēju atgriezties 
sākotnējā garumā. Bitumena paraugs tiek izstiepts noteiktā temperatūrā (25 °C) ar nemainīgu ātrumu 
(50 mm/min), līdz tā pagarinājums sasniedz 200 mm. Šādi izstiepts bitumena paraugs tiek sagriezts uz 
pusēm. Pēc 30 minūtēm tiek mērīts attālums starp sagrieztā parauga abiem galiem (skat. 8. att.) un elastīgo 
atjaunošanos aprēķina kā pagarinājuma procentuālo daļu. Pārbaudes rezultāti ir parādīti 1. tabulā.  Iegūtie 
rezultāti rāda, ka gumijas granulu pievienošana bitumenam ievērojami uzlabo tā elastību, sasniedzot > 70% 
elastīgo atjaunošanos, kas atbilst “Ceļu specifikācijās 2019” reglamentētajam rādītājam > 50%.  

8. att. Elastīgās atjaunošanās testa shēma

2.4. FRASA TRAUSLUMA TEMPERATŪRA

Mīkstēšanas temperatūra parāda bitumena viskozitātes augšējo robežu, savukārt Frasa trausluma 
temperatūra – viskoelastības apakšējo robežu (bitumena spēju zemā temperatūrā deformēties un pēc 
tam atgriezties sākotnējā stāvoklī). Elastība ir momentāna atgriezeniskā deformācija, savukārt viskoelastīgā 
deformācija arī ir atgriezeniska, tikai atgriešanās notiek ar kavēšanos (kavējuma laiks ir svarīgs viskozitātes 
parametrs – kavēšanās ilgums, līdz materiāls atgriežas savā sākotnējā formā). Pārbaude tiek veikta saskaņā 
ar standarta LVS EN 12593 prasībām. Pārbaudes procedūra ietver temperatūras noteikšanu, kurā 0,5 mm 
biezs bitumena slānis sadalās (pārplīst) uz plānas tērauda plāksnes, kas tiek pakļauta cikliskai mehāniskai 
liecei (ik pēc 1 °C). Testēšanas vides temperatūra ap paraugu tiek pastāvīgi pazemināta ar ātrumu 1 °C/min 
(skat. 9. att.). Pārbaude beidzas, kad tiek novērota pirmā redzamā plaisa. Iegūtie rezultāti rāda, ka gumijas 
granulu pievienošana bitumenam nepasliktina tā elastību zemā ekspluatācijas temperatūrā (modifikācijas 
procesā gumijas granulas uzsūc bitumena vieglās frakcijas – maltēnus, kas nosaka tā salizturību un var 
radīt Frasa trausluma temperatūras pasliktināšanās, t. i., paaugstināšanās risku). Iegūtie rezultāti rāda, ka 
gumijas granulu pievienošana bitumenam nepasliktina, bet dažos gadījumos pat uzlabo Frasa trausluma 
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temperatūru par 1 – 2 °C, atbilstot mērķa klasei ≤ -15 °C, savukārt, viegliestrādājamības 
uzlabošanai pievienojot bitumenam 0,5% siltā asfaltbetona piedevu WMA (Warm Mix Additive), 
Frasa trausluma temperatūras rādītājs sasniedz pat -31 °C.  

a) b)

c)

9. att. Frasa trausluma temperatūras tests: 
a) bitumena paraugi uz plāksnes; b) automātiskā iekārta; 

c) paraugs iekārtā pēc testēšanas ar redzamu plaisu

2.5. AR NOLIETOTU RIEPU GUMIJAS GRANULĀM MODIFICĒTĀ BITUMENA 
REOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 

Viskozi elastīgās jeb reoloģiskās īpašības atkarībā no eksperimenta temperatūras modificēto bitumenu 
raksturo: 1) tā iegūšanas procesā; 2) pie samaisīšanas ar dažāda izmēra daļiņu minerālmateriāliem un citām 
piedevām, iegūstot asfaltbetonu; 3) ceļa seguma ieklāšanas laikā un 4) pēc veiktspējas visā ceļa seguma 
ekspluatācijas laikā.  

Ar gumiju modificētā bitumena sistēmu viskozi-elastīgās īpašības (tās raksturo kompleksais modulis, 
krājumu modulis, zudumu modulis, viskozitāte, bīdes spriegumi un deformācijas, kā arī fāžu nobīdes leņķis) 
tika pārbaudītas temperatūras diapazonā no +46 līdz +94 °C pie dažādiem bīdes apstākļiem. Projekta 
ietvaros izstrādāto bitumena kompozīciju īpašības tika salīdzinātas ar ceļu būves nozarē Latvijas klimatiskajos 
apstākļos plaši izmantotā B70/100 tipa izejas bitumena īpašībām (atbilstoši standartam LVS EN 12591), kā arī 
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ar stirola-butadiēna-stirola (SBS) kopolimēru polimērmodificētā bitumena īpašībām. Viskozi-elastīgo īpašību 
raksturošana tika veikta saskaņā ar starptautiskajiem nozares standartiem, tostarp LVS EN 14770, AASHTO TP 
70 un ASTM D7405. Pārbaudes procedūra saskaņā ar standartu LVS EN 14770 ietver bitumena viskozi elastīgo 
īpašību (tostarp kompleksā bīdes moduļa G* un fāžu nobīdes leņķa δ noteikšanu dažādā temperatūrā, kas 
tiek pakāpeniski paaugstināta ar soli 6 °C, lai noskaidrotu kritisko temperatūru, pie kuras bitumens sasniedz 
noteiktu definētu robežvērtību (piem., 1 kPa nenovecinātai bitumena sistēmai, vērtējot pēc parametra 
|G*|/sinδ). Iegūtie dati dod iespēju spriest par bitumena sistēmu stingumu, kā arī rišu veidošanās noturību.  
Savukārt pārbaudes procedūra saskaņā ar AASHTO TP 70 un ASTM D7405 ietver bitumena sistēmu testēšanu 
pie fiksētas temperatūras, pakļaujot tās cikliskas slogošanas un atslogošanas apstākļiem. No iegūtajiem 
datiem var spriest par bitumena sistēmu elastīgajām īpašībām (elastīgo atjaunošanos), kā arī termisko 
izturību (tostarp izturību pret rišu veidošanos). 

Bitumena sistēmu viskozi elastīgo īpašību noteikšana saskaņā ar minētajiem standartiem tika veikta, 
izmantojot Anton Paar dinamisko bīdes reometru (DSR; skat. 10. att.) un 25 mm plaknes-plaknes konfigurāciju. 
Viskozi-elastīgo īpašību testi tika veikti pie atbilstošajos standartos noteiktajiem bīdes apstākļiem (svārstību 
frekvences, bīdes sprieguma, bīdes deformācijas) un dažādām temperatūrām, kas sasniedza pat +94  °C. 
Bitumena sistēmu paraugi pēc to izgatavošanas līdz testēšanai tika uzglabāti pazeminātā temperatūrā.

10. att. Anton Paar dinamiskais bīdes reometrs

11. – 22. attēlā parādīta dažādu projekta posmu ietvaros izstrādāto bitumena saistvielu (nemodificēta 
B70/100, kā arī ar gumijas granulām un SBS modificētu) kompleksā bīdes moduļa G* un fāžu nobīdes leņķa 
δ rādītāji atkarībā no temperatūras un laika. Palielinoties temperatūrai, palielinās arī fāžu nobīdes leņķa δ 
rādītājs (samazinās elastība), bet samazinās kompleksā bīdes moduļa rādītāji.
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11. att. References nemodificētā bitumena B70/100 kompleksais bīdes modulis G* 
atkarībā no temperatūras (no +46 līdz +70  °C ) un laika

12. att. References nemodificētā bitumena B70/100 fāžu nobīdes leņķis δ atkarībā no 
temperatūras (no +46 līdz +70  °C ) un laika

13. att. References SBS modificētā (4%) bitumena B70/100 kompleksais bīdes modulis 
G* atkarībā no temperatūras (no +64 līdz +82  °C) un laika



22 PĒTĪJUMS

14. att. References SBS modificētā (4%) bitumena B70/100 fāžu nobīdes leņķis δ 
atkarībā no temperatūras (no +64 līdz +82  °C) un laika

15. att. Ar gumijas granulām RG (15%) modificētā bitumena B70/100 kompleksais 
bīdes modulis G* atkarībā no temperatūras (no +70 līdz +94 °C) un laika

16. att. Ar gumijas granulām RG (15%) modificētā bitumena B70/100 fāžu nobīdes 
leņķis δ  atkarībā no temperatūras (no +70 līdz +94 °C) un laika
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17. att. Ar gumijas granulām SR100 (15%) modificētā bitumena B70/100 kompleksais 
bīdes modulis G* atkarībā no temperatūras (no +64 līdz +94 °C) un laika

18. att. Ar gumijas granulām SR100 (15%) modificētā bitumena B70/100 fāžu nobīdes 
leņķis δ  atkarībā no temperatūras (no +64 līdz +94 °C) un laika

19. att. Ar gumijas granulām VR100 (15%) modificētā bitumena B70/100 kompleksais 
bīdes modulis G* atkarībā no temperatūras (no +76 līdz +94 °C) un laika
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20. att. Ar gumijas granulām VR100 (15%) modificētā bitumena B70/100 fāžu nobīdes 
leņķis δ  atkarībā no temperatūras (no +76 līdz +94 °C) un laika

21. att. Ar gumijas granulām SR50/VR50 (15%) modificētā bitumena B70/100 kom-
pleksais bīdes modulis G* atkarībā no temperatūras (no +88 līdz +94 °C) un laika

22. att. Ar gumijas granulām SR50/VR50 (15%) modificētā bitumena B70/100 fāžu 
nobīdes leņķis δ  atkarībā no temperatūras (no +88 līdz +94 °C) un laika
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Šī posma ietvaros veikto viskozi-elastīgo īpašību testēšanas rezultāti liecina, ka, palielinoties temperatūrai, 
samazinās visu pētīto bitumena sistēmu viskozitātes, bīdes sprieguma un kompleksā bīdes moduļa vērtības, 
kamēr fāžu nobīdes leņķa vērtības pieaug, kas ir saistīts ar siltumkustības palielināšanos sistēmā. Līdz ar to, 
palielinoties temperatūrai, samazinās bitumena sistēmu stingums un pieaug jutīgums pret ārējo slodžu 
iedarbību, kas ietekmē rišu veidošanos. Salīdzinot savā starpā izejas bitumena viskozi elastīgo īpašību rādītājus 
pie vienādām temperatūrām ir redzams, ka, ievadot sistēmā SBS, ievērojami pieaug sistēmas stingums (uz 
to norāda kompleksā bīdes moduļa palielināšanās) un atbilstoši samazinās bitumena plūstamība (uz to 
norāda fāžu nobīdes leņķa samazināšanās – sistēma paliek “cietāka”). Vienlaikus ir redzams, ka gumijas daļiņu 
ievadīšana vēl vairāk palielina sistēmas stingumu un samazina bitumena sistēmas plūstamību. Vislielāko 
ietekmi uz bitumena sistēmu stingumu atstāj no kravas automašīnu riepām iegūtās gumijas smalknes 
ievadīšana bitumenā, kamēr salīdzinoši mazāku ietekmi atstāj smalkās gumijas frakcijas daļiņu ievadīšana. 
Iegūtie rezultāti rāda, ka lielāka ietekme uz bitumena sistēmu īpašībām ir nevis gumijas ķīmiskajam sastāvam 
(vieglo automašīnu riepas, kravas automašīnu riepas vai to maisījums), bet gan gumijas daļiņu izmēriem. 
Jāatzīmē, ka visa veida gumijas daļiņu ievadīšana samazina bitumena sistēmas plūsmas stabilitāti – līdz ar to 
netieši var spriest arī par viegliestrādājamības samazināšanos. 

23. attēlā parādītas izejas bitumena B70/100, ar SBS modificētā bitumena un ar dažāda veida nolietoto 
riepu gumijas granulām modificētu bitumenu augstāko kritisko temperatūru vērtības, kas norāda uz rišu 
stabilitāti (lielāka kritiskās temperatūras vērtība norāda uz lielāku rišu stabilitāti). Var secināt, ka no nolietoto 
kravas automašīnu riepām iegūtās gumijas izmantošana bitumena modificēšanai dod iespēju nodrošināt 
visaugstāko kritiskās temperatūras vērtību – 94 °C, kas par 14 °C pārsniedz ar SBS modificētā bitumena 
rādītāju – 80 °C, un pat par 28 °C – izejas bitumena rādītāju – 66 °C. Jāatzīmē, ka ar smalkākas gumijas frakcijas 
daļiņām modificētā bitumena kritiskās temperatūras vērtība ir salīdzinoši zemāka – 88 °C, tomēr arī tā par    
22 °C pārsniedz izejas bitumenu raksturojošo rādītāju un par 8 °C – ar SBS modificētās bitumena kompozīcijas 
rādītāju.

23. att. Ar gumiju modificēto bitumena kompozīciju kritisko temperatūru 
(pie |G*|/sinδ = 1 kPa) salīdzinājums

Bitumena sistēmu izturība pret atkārtotiem slogošanas-atslogošanas cikliem (MSCR tests), kas dod iespēju 
raksturot to viskozi elastīgās īpašības, parādīta 24. un 25. attēlā
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24. att. Daudzkārtējās šļūdes-relaksācijas testa “deformācijas-laika” sakarību grafiks

25. att. Ar gumiju modificēto bitumena sistēmu daudzkārtējās šļūdes-relaksācijas 
testa “deformācijas-laika” sakarību tuvināts izvērsums

No 24. un 25. attēla ir redzams, ka nemodificētajam bitumenam faktiski nepiemīt elastīgās īpašības, 
t. i., pēc slogošanas bitumens saglabā pieņemto formu, neatgūstot savu sākotnējo stāvokli, kas nav optimāli 
no plaisu veidošanās samazināšanas viedokļa. Savukārt pēc SBS, kā arī visu no nolietoto automobiļu riepām 
iegūto gumijas piedevu pievienošanas bitumena elastīgās atjaunošanās spējas būtiski uzlabojas un līdz ar to 
uzlabojas arī bitumena izturība pret plaisu veidošanos. Redzams, ka izmantoto gumijas piedevu efektivitāte 
ir salīdzināma ar SBS efektivitāti bitumena elastīgās atjaunošanās īpašību uzlabošanā. No kravas automobiļu 
riepām iegūtās gumijas smalknes pievienošana bitumenam dod iespēju nodrošināt pat labākas elastīgās 
atjaunošanās īpašības nekā SBS pievienošana, kamēr smalkākas gumijas frakcijas pievienošanas efektivitāte 
ir mazāka. Kopumā iegūtie rezultāti rāda, ka modificējošās gumijas piedevas efektivitāti galvenokārt ietekmē 
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daļiņu izmēri, un gumijas smalknes ķīmiskā sastāva ietekme ir mazāka.  
26. attēlā parādīts izejas bitumena un modificēto bitumena sistēmu atkārtotas slogošanas-atslogošanas 

testu kopsavilkums. Iegūtie rezultāti liecina, ka visu modificēto bitumena sistēmu efektivitāte (gan elastīgās 
atjaunošanās spēja, gan rišu noturība) ir ievērojami labāka nekā izejas bitumena efektivitāte. Turklāt gumiju 
saturošo bitumena sistēmu īpašības ir salīdzināmas ar SBS modificēto sistēmu īpašībām, atsevišķos gadījumos 
pat pārspējot tās. Šajā eksperimentā noteiktā elastīgās atjaunošanās spēja, kā arī rišu noturība salīdzinoši 
mazāka bija smalkākas gumijas granulas saturošajai bitumena sistēmai.

26. att. Pētīto bitumena sistēmu “elastīgās-atjaunošanās – neatjaunojošās padevības” 
sakarības

3. tabulā apkopotas izejas bitumena, ar SBS modificēto, kā arī ar gumijas piedevām modificēto bitumenu 
svarīgākās īpašības.

3. tabula 
Bitumenu testēšanas rezultāti

Nr. Bitumens 
Penetrācija, 

mm-1

Frasa 
trausluma 

temperatūra,
°C

Mīkstēšanas 
temperatūra,

°C

Elastīgā 
atjaunošanās,

%

DSR tests, 
G*/sinδ pie 

60 °C,
kPa

DSR tests, Tkrit. 
pie G*/sinδ = 

1 kPa,
°C

1. B70/100 (ref.) 87,0 -21 45,8 Nav 2,4 66 

2.
B70/100 + SBS 

2,5% (ref.)
62,0 -20 60,0 60 - -

3.
B70/100 + SBS 

4% 
50,4 -17 66,3 88 6,8 80

4.
B70/100 + 15% 

sRG
54,6 -22 66,8

> 70

8 89 

5.
B70/100 + 15% 

SR100
49,4 -23 70,0 14,4 94

5.
B70/100 + 15% 

SR50/VR50
47,6 -22 69,2 12 91

6.
B70/100 + 15% 

VR100
52,3 -21 65,9 13,2 90

Mērķa vērtība 45 – 80 ≤ -15 °C ≥ 55 °C ≥ 50% ≥ 1 kPa -

– atbilst – neatbilst
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3. MINERĀLMATERIĀLU ĪPAŠĪBAS ATBILSTOŠI 
STANDARTA LVS EN 13043 PRASĪBĀM

Asfaltbetona sastāvu izstrādei, kuros par saistvielu izmantots ar gumijas granulām modificēts bitumens, 
par minerālmateriāliem izvēlēta drupināta un mazgāta smilts un šādu frakciju dolomīta pildvielas:

• drupināta un mazgāta smilts, 0/4 mm;
• dolomīta šķembas, 0/5 mm;
• dolomīta šķembas, 5/11 mm (skat. 27. att.).

27. att. Mazgāto dolomīta šķembu frakcija 5/11 

Lai pārbaudītu dolomīta atbilstību Latvijas tehnisko noteikumu prasībām, “Ceļu specifikācijās 2019” ir 
noteiktas šādas dolomīta īpašības:

• plākšņainības indekss – atbilstošs LVS EN 933-3;
• formas indekss  – atbilstošs LVS EN 933-4;
• drupināto un lauzto virsmu procentuālais daudzums – to nosaka atbilstoši LVS EN 933-5;
• drupināšanas pretestība – to nosaka atbilstoši LVS EN 1097-2.

3.1. FORMAS INDEKSS

Šķautņainākas daļiņas nodrošina lielāku mijiedarbību un minerālā karkasa iekšējo berzi. Tomēr plakanas 
un gareniskas daļiņas nav vēlamas, jo tās ietekmē blīvēšanu, sadalās gan būvniecības laikā, gan satiksmes 
slodzes iedarbībā, kā arī negatīvi ietekmē pārklāšanos ar bitumenu un citas asfaltbetona īpašības. Plakanas 
un gareniskas daļiņas pēc formas indeksa testa ir definētas kā daļiņas, kuru platuma un biezuma vai garuma 
un platuma attiecība ir lielāka par 3:1. Šis tests nav piemērojams pildvielām, kuru frakcijas izmērs ir <5 mm. 
Atsevišķo daļiņu garuma/biezuma attiecības mērīšanai tika izmantots formas indeksa bīdmērs (skat. 28. att.).
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28. att. Formas indeksa noteikšana

Izvēlēto dolomīta pildvielu (frakcijas 0/5 un 5/11) testa rezultāti parāda, ka formas indekss (SI) atbilst “Ceļu 
specifikāciju 2019” prasībām (SI

35
, FI

30
; skat. 2. tab.).

3.2. DRUPINĀTO UN LAUZTO VIRSMU PROCENTUĀLAIS DAUDZUMS 

Atbilstošai blīvēšanai (ieklāšanai), deformācijas pretestībai un viegliestrādājamībai svarīga ir ne tikai 
pildvielu forma, bet arī tekstūra jeb virsmas raupjums. Tekstūra nodrošina labāku daļiņu mijiedarbību (vairāk 
saskares punktu starp pildvielām), kas ir svarīgi, lai panāktu asfaltbetona seguma stingumu, deformācijas 
pretestību un izturību. Vizuālā metode saskaņā ar standartu LVS EN 933-5 tiek izmantota, lai noteiktu tekstūru 
šķembām, kuru izmēri ir 4 – 63 mm. Testējamo daļu ar rokām atdala četrās grupās, kuras nosver, lai iegūtu:

M
c
 – drupināto daļiņu saturu, g (drupinātās virsmas ≥ 50%);

M
r
 – noapaļoto virsmu saturu, g (drupinātās virsmas ≤ 50%)

M
tc
 – pilnīgi drupināto virsmu saturu (100% drupinātās virsmas);

M
tr
 – pilnīgi noapaļoto virsmu saturu (100% noapaļotās virsmas).

Izvēlēto dolomīta šķembu frakcijas 5/11 testa rezultāti rāda, ka dolomīta pildvielu tekstūra atbilst 
augstākajai standarta LVS EN 13043 kategorijai C

100/0 
(skat. 2. tab.).

Pildvielām, kuru izmērs ir mazāks par 4 mm, vizuālā metode nav piemērota, tāpēc to tekstūra un forma 
tika novērtēta atbilstoši standarta LVS EN 933-6 metodei, izmantojot cilindrisku tvertni, kas uzstādīta uz 
statīva, un 12 mm diametra piltuvi ar kalibrētu atveri (skat. 29. att.). Metode balstās uz smalkās pildvielas 
izplūšanas laika mērīšanu caur kalibrētu atveri. Lēnāka plūšana (ilgāks plūsmas laiks) raksturo šķautņainākas 
pildvielas daļiņas, jo tās raupjās virsmas dēļ berzējas un izraisa plūšanas palēnināšanos. Jo ilgāks ir plūšanas 
laiks, jo labāka ir minerālvielu formas un struktūras kvalitāte. Izvēlētajai smalkajai dolomīta un smilts pildvielai 
tika iegūta E

CS
 30 kategorija, kas atbilst “Ceļu specifikāciju 2019” prasībām (skat. 2. tab.).
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29. att.  Plūšanas iekārta smalkās pildvielas šķautņainības noteikšanai

3.3. DRUPINĀŠANAS IZTURĪBA

Drupināšanas jeb abrazīvā izturība ir svarīga, jo pildvielām, kas atrodas transporta slodzes iedarbībā, jābūt 
izturīgām pret saspiešanos, noārdīšanos un sabrukšanu, it īpaši šķembu daļiņu kontaktpunktos, kur veidojas 
spriegumu koncentrācija. Šo svarīgo šķembu raksturlielumu parasti nosaka ar Losandželosas (LA) metodi 
saskaņā ar standarta LVS EN 1097-2 prasībām. Metodes pamatā ir standarta frakciju (kas paliek uz 10,0/11,2 
mm sieta un iziet cauri 14,00 mm sietam) malšana rotējošā tērauda tvertnē kopā ar  noteiktu tērauda ložu 
skaitu (parasti tiek izmantotas 11 lodes, kuru diametrs ir no 45 līdz 49 mm un kopējā masa – no 4690 līdz  
4860 g). Losandželosas iekārta sastāv no 508 mm gara un 711 mm diametra (iekšējie izmēri) cilindra, kas 
izgatavots no 12 mm bieza tērauda. Tā rotācijas ass uzstādīta horizontāli stiprā balsta rāmī (skat. 30. att.). 
Rotāciju skaits ir 500 apgriezieni, ātrums – 31 – 33 apgriezieni minūtē (RPM). Pēc testa ar 1,6 mm sietu nosaka 
smalko daļiņu daudzumu, kas izveidojies abrazīvās iedarbības rezultātā. Koeficientu LA nosaka pēc formulas:

Izvēlēto dolomīta pildvielu 0/5 un 5/11 testa rezultāti parāda, ka to drupināšanas izturība atbilst “Ceļu 
specifikāciju 2019” prasībām. LA rādītājs ir LA

25
 (skat. 4. tab.).
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30. att. Losandželosas iekārta šķembu drupināšanas izturības noteikšanai

4. tabula 
Izvēlēto minerālmateriālu īpašības
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4. ASFALTBETONA SASTĀVA PROJEKTĒŠANA AR 
GUMIJAS GRANULĀM MODIFICĒTO BITUMENA 
SAISTVIELU

Pēc izejmateriālu izvēles un testēšanas tika veikta asfaltbetona sastāva projektēšana. Nosakot 
granulometrisko sastāvu un bitumena daudzumu, izveidots tradicionālā (blīvā) asfaltbetona maisījums        
AC 11

surf
 ar sastāvu, atbilstošu standarta LVS EN 13108-1 receptei. Aprēķinātais asfaltbetona sastāvs parādīts 

5. tabulā un 31. attēlā.

5. tabula 
Asfaltbetona AC 11surf sastāvs

Materiāls Procenti (%)

Dolomīta šķembas 5/11 42,93

Dolomīta šķembas 0/5 23,26

Skalota smilts 0/4 23,25

Aizpildītājs 4,36

Bitumens 6,20

Kopā 100%

Siltā asfalta WMA piedeva 0,5% (no bitumena daudzuma)

31. att. Asfaltbetona AC 11surf granulometriskā sastāva reglamentētās robežas
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Minerālmateriālu granulometrija tika noteikta saskaņā ar standartu LVS EN 933-1, izmantojot sijāšanas 
un mazgāšanas metodi. Teorētiskais bitumena daudzums ir atkarīgs no izvēlētā minerālmateriāla blīvuma. 
Dolomīta blīvums ir 2,750 Mg/m3 (t/m3). Minimālā teorētiskā bitumena daudzuma aprēķins tiek veikts pēc 
formulas:

kur: 

B
min

 – minimālais teorētiskais bitumena daudzums, masas %;
2,650 Mg/m3 – references blīvums;
2,750 Mg/m3 – izvēlēto šķembu faktiskais blīvums,
B2,650 – bitumena saturs, kurš atbilst šķembu blīvumam 2,650Mg/m3 (5,4% AC 11

surf
).

Saskaņā ar aprēķiniem minimālais bitumena daudzums ir 5,2%.
Nākamais solis ir eksperimentālā sastāva izgatavošana laboratorijā fizikālo īpašību analīzei (V – porainība, 

VMA – minerālā karkasa porainība, VFB – ar bitumenu pildīto poru saturs). Sākotnēji gan bitumens, 
gan minerālpildvielas tika sasildīti līdz 160°C temperatūrai un tad sajaukti noteiktā daudzumā. Pēc tam 
izgatavotajam maisījumam veikta šāda testēšana:

1) faktiskais bitumena saturs – saskaņā ar LVS EN 12697-1;
2) faktiskais granulometriskais sastāvs – saskaņā ar LVS EN 12697-2;
3) Maršala parauga sagatavošana – saskaņā ar LVS EN 12697-30 tālākai tilpumblīvuma noteikšanai 

saskaņā ar LVS EN 12697-6;
4) maksimālā blīvuma noteikšana – saskaņā ar LVS EN 12697-5;
5) poru satura noteikšana – saskaņā ar LVS EN 12697-8.

Asfaltbetona īpašības apkopotas 6. un 7. tabulā. 

6. tabula 
Faktisko asfaltbetona sastāvu AC 11surf granulometrija

Maisījums
Cauri sietiem izgājušās daļiņas, %

0,063 0,125 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 5,6 8,0 11,2 16,0

AC 11
surf

  + 
B70/100 (ref.)

7,4 9,0 11,4 16,0 24,8 35,1 44,7 53,6 72,3 96,9 100

AC 11
surf

 + 
B70/100 + 

15% SR 100 LAB
8,2 8,9 11,0 16,6 29,1 40,2 49,9 58,2 75,8 96,2 100

AC 11
 surf 

 + 
B70/100 + 

15% SR 100 RUPN
7,8 8,2 10,2 15,0 25,5 37,1 48,7 58,7 79,1 98,3 100

AC 11
surf

 +
 B70/100 + 

20% VR50/SR50
8,7 9,2 10,5 14,9 26,8 39,0 49,6 58,5 78,5 98,5 100



34 PĒTĪJUMS

7. tabula 
Asfaltbetona AC 11surf fizikālās īpašības

Īpašība Metode Mērv.

Rezultāts Mērķa 
vērtībaAC 11

surf
, B70/100

REF*
LAB** RUPN*** 20% 

VR50/SR5015% SR 100

Bitumena saturs
LVS EN 12697-1:2012 

(B 1.2 metode)
% (masas) 4,97 5,36 4,96 5.56

5,20
± 0,3

Maksimālais 
blīvums

LVS EN 12697-5:2019 
(A metode)

Mg/m3 2,512 2,451 2,484 2,462 -

Tilpum-blīvums
LVS EN 12697-6:2014 

(B metode)
Mg/m3 2,436 2,350 2,371 2,323 -

Porainība (V)

LVS EN 12697-8:2019 % (tilp.)

3,0 4,10 4,50 5,70 2 – 4

VMA 14,9 16,5 16,1 18,3 -

VFB 79,7 75,0 71,7 69,0 -

– atbilst

– neatbilst

– ražošanas laikā jāveic korekcijas:   temperatūra/WMA piedeva/bitumena daudzums

REF* – references asfaltbetona sastāvs AC 11
surf

 ar bitumenu B70/100.
LAB** – laboratorijas apstākļos izgatavots asfaltbetona sastāvs AC 11

surf
  ar bitumenu B70/100, kas modificēts ar 15% gumijas 

granulu SR 100.
RUPN***  – asfaltbetona rūpnīcā izgatavots asfaltbetona sastāvs AC 11

surf
 ar bitumenu B70/100, kas modificēts ar 15% gumijas 

granulu SR 100.
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5. ASFALTBETONA EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS 

Pēc projektēto sastāvu pamatīpašību noteikšanas veikts asfaltbetona ekspluatācijas īpašību novērtējums. 
Ekspluatācijas īpašības, simulējot reālos vides un transportlīdzekļu slodzes radītos apstākļus, parāda, kā 
izstrādātie maisījumi izturēsies augstās un zemās ekspluatācijas temperatūrās.  

Ekspluatācijas īpašību noteikšanai izmantotas šādas standarta metodes: 
1) rišu jeb riteņu sliežu tests – atbilstoši LVS EN 12697-22;
2) nogurumizturība – atbilstoši LVS EN 12697-24;
3) stingums – atbilstoši LVS EN 12697-26;

5.1. NOGURUMIZTURĪBA

Nogurumizturība noteikta, izmantojot lielo četru punktu lieces testa (4PB) iekārtu (skat. 34. att.) saskaņā 
ar standarta LVS EN 12697-24 prasībām. Testēšanai tika izmantoti prizmatiski paraugi. Prizmas augstumam 
un biezumam jābūt vismaz 3 lielāko frakciju izmērā, t. i., 3 × 11 = 33 mm. Parauga garums ir 380 mm (skat. 
32. un 33. att.).

a) b)

32. att. Asfaltbetona paraugi – sijas nogurumizturības noteikšanai: 
a) paraugu sērija; b) parauga svēršana pirms testēšanas
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33. att. Parauga slogošanas shēma

a) b)

34. att. Nogurumizturības tests: 
a) lielā četru punktu lieces testēšanas iekārta; b) slogošanas rāmis ar paraugu

Paraugam pieliek dinamisko slodzi, kas mainās sinusoidāli. Pārbaudi veic, līdz tiek sasniegta parauga 
kritiskā noguruma vērtība. Nogurums atbilst 50% stinguma zudumam no tā sākotnējās vērtības, kas nozīmē, 
ka viens mērījums ir ciklu skaits līdz stinguma samazinājumam par 50%. Visi mērījumi tiek apkopoti grafikā, 
koordinātās “ciklu skaits (N) – relatīvā deformācija (ε)”. Šī projekta ietvaros paraugi tika pārbaudīti relatīvās 
deformācijas diapazonā no 100 līdz 350 µm/m (µε, microstrains), imitējot dažāda svara mainīgu (ciklisku) 
transporta slodzi. Testēšana veikta pie konstantas relatīvās deformācijas.

5.2. RIŠU NOTURĪBA

Rišu pretestības novērtēšanai testēšana veikta saskaņā ar standarta LVS EN 12697-22 prasībām, izmantojot 
riteņu sliežu testu. Paraugi tika izgatavoti atbilstoši standarta LVS EN 12697-33 prasībām, izmantojot veltņu 
blīvētāju, kas tuvināti pielīdzināms blīvēšanai ar ceļa veltni (skat. 35. att.).
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a) b)

35. att. Paraugu izgatavošana: a) blīvēšana; b) dzesēšana

Asfaltbetona paraugi (plātnes) tika izgatavoti biezumā, kas atbilst ceļa seguma biezumam (40 mm). 
Izgatavojot paraugus, tika aprēķināta asfalta maisījuma masa, kas pēc tam tika ievietota noteikta tilpuma 
veidnē. Rišu noturības pārbaude veikta, slogojot paraugu ar kustīgā riteņa slodzi (skat. 36. att.). Testēšana 
notiek slēgtā kamerā, 60 °C temperatūrā.

36. att. Riteņu sliežu veidošanās jeb rišu tests

Rišu noturības raksturošanai izmanto tādus lielumus kā rišu veidošanās ātrums (WTS
air

), rišu dziļums (RD) 
un proporcionālais rišu dziļums (PRD).

5.3. EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU TESTU REZULTĀTI

5.3.1. RIŠU NOTURĪBA

Rišu noturības rezultāti rāda, ka, pievienojot asfaltbetona sastāviem gumijas granulas 15 – 20% 
daudzumā no bitumena masas, rišu noturības rādītājs WTSair tiek uzlabots no 0,08 līdz 0,03 – t. i., 
rišu veidošanas ātrums WTS  (Wheel Tracking Slope) asfaltbetona sastāviem ar gumijas granulām modificētu 
saistvielu samazinās, kā arī rišu dziļums RD (Rut depth) samazinās no 2,78 līdz 1,33 mm. Tas nozīmē, ka 
rišu noturības mērķa vērtības WTS

air
 0,1 (WTS

air
 ≤ 0,1 mm/1000 cikliem) un PRD

air
 9,0 (Proportional rut depth, 

PRD ≤ 9%, rises dziļums attiecībā pret asfaltbetona slāņa biezumu) gan references sastāvam, gan ar gumiju 
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modificētajam sastāvam ir sasniegtas. Rišu noturības rādītāji AC 11surf asfaltbetona sastāviem ir līdzīgi 
asfaltbetona sastāvam, kuram izmantots ar 3% SBS modificētais bitumens (skat. 8. tab. un 37. att.). 
Gumijas granulu pievienošana bitumenam 15 – 20% daudzumā no bitumena masas uzlabo asfaltbetona 
rišu noturību atbilstoši standartam LVS EN 13108-1 (AC tipa asfaltbetona produktu standarts CE marķējuma 
iegūšanai) par 1 – 2 kategorijām (skat. 38. att.).    

8. tabula 
Rišu noturības rezultāti

Raksturlielums Mērvienība

Asfaltbetona sastāvs
Mērķa 
vērtībaAC 11, B70/100

LAB* RUPN**

Ref. SBS GUM 15% SR100
GUM 20% 
VR50/SR50

WTS
air 

mm/1000 cikli 0,08 0,03 0,04 0,03 0,03 ≤ 0,1

PRD
air 

% 5,56 3,6 3,62 2,66 3,64 ≤ 9

RD mm 2,78 1,45 1,81 1,33 1,84 -

- atbilst

*) – Laboratorijas apstākļos izgatavots maisījums.
**) – Rūpnīcā izgatavots maisījums. 

37. att. Asfaltbetona sastāvu AC 11surf  rišu noturības  grafiks 
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38. att. Rišu noturības CE kategorijas atbilstoši standartam LVS EN 13108-1 

5.3.2. NOGURUMA PLAISU NOTURĪBA

Asfaltbetona nogurumizturības rezultāti rāda, ka, izmantojot AC 11
surf

 sastāviem bitumenu, modificētu ar 
15 masas % gumijas granulu SR100, tiek sasniegts nogurumizturības pieaugums no ε6-130 līdz ε6-190 (skat. 
9. tab.) un šajā pētījumā sasniegta mērķa vērtība asfaltbetona receptūras akceptēšanai (eksperimentālajam 
ceļa posmam) ar gumijas granulām modificēta bitumena saistvielai, kas ir ε

6-130
 kategorija atbilstoši standarta 

LVS EN 13108-1 klasifikācijai. Pētījumā gan references asfaltbetona sastāvs, gan ar 15% gumijas granulām 
modificēta bitumena saistvielas asfaltbetona sastāvs sasniedza ε

6-130
 kategoriju, tomēr asfaltbetona sastāvs 

ar gumijas granulām pārsniedza šo kategoriju par 2 klasēm, sasniedzot kategoriju ε6-190 (skat. 42. 
att.). 39., 40. un 41. attēlā parādīti nogurumizturības  rezultāti – stinguma samazinājuma dinamika cikliskās 
(transporta) slodzes iedarbībā. No šiem grafikiem redzams, ka, izmantojot  gumijas granulas bitumena 
modifikācijai, nogurumizturības rādītāji atkarībā no pieliktās cikliskās slodzes lieluma uzlabojas no 20% līdz 
pat 5 reizēm salīdzinājumā ar asfaltbetonu, kuram izmantota nemodificētā bitumena saistviela B70/100.  
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9. tabula 
Nogurumizturības rezultāti

Raksturlielums Mērvienība

Asfaltbetona sastāvs

Mērķa vērtība
AC 11, B70/100

Ref. SBS 
LAB* RUPN** GUM 20% 

VR50/SR50GUM 15% SR100

Ciklu skaits līdz 
50% stinguma 

samazinājumam, ja 
relatīvā deformācija ir 

skaits

125 µm/m
1 857 
000 

- - -

150 µm/m 394 226
1 424 
356

1 943 
676

5 134 
500

260 457

200 µm/m - 383 136 262 717 189 915 107 551

250 µm/m 29 206 62 493 85 071 90 551 52 750

300 µm/m 23 694 21 033 9496 37 968 13 241

350 µm/m 7665 16 203 8503 8289 1932

Nogurumizturības 

rādītājs (kategorija) ε
6
 

atbilstoši LVS NE 13108-1)
µm/m 150

 (ε6-130)
150 

(ε6-130)
190 

(ε6 -190)
230

 (ε6 -220)
<150

 (ε6-115)
≥ 150 

(ε6-130)

-atbilst - neatbilst

**) – Laboratorijas apstākļos izgatavots maisījums.
**) – Rūpnīcā izgatavots maisījums. 

39. att. Asfaltbetona AC 11surf  noguruma plaisu veidošanās izturība 
(10 °C, 10 Hz, 250 µm/m)
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40. att. Asfaltbetona AC 11surf  noguruma plaisu veidošanās izturība (10 °C, 10 Hz, 150 
µm/m)

41. att.  Asfaltbetona AC 11surf  noguruma plaisu veidošanās izturība 
(10 °C, 10 Hz, 350 µm/m)
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42. att. Noguruma plaisu noturības 
CE kategorijas atbilstoši standartam LVS EN 13108-1 
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6. AR GUMIJU MODIFICĒTĀS  BITUMENA SAISTVIELAS 
RAŽOŠANA 

Gumijas granulas tika piegādātas no SIA “Eco Baltia vide“ riepu pārstrādes rūpnīcas Tukumā. Kopā uz 
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrības 'Igate'” bitumena bāzi un modificētā bitumena ražošanas mezglu Glūdā, 
Jelgavas novadā tika piegādāti 1500 kg gumijas granulu (frakcija 2,0 – 2,5 mm) trīs lielos maisos (Big Bag; 
skat. 43. att.).

a) b)

c)

43. att. Gumijas granulu piegāde 

Bitumena modifikācija ar gumijas granulām veikta 15.09.2021. Vispirms tika veikti sagatavošanas darbi – 
dozēšanas bunkuru piepildīšana ar gumijas granulām (skat. 44. att.).
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a) b)

c)

44. att. Dozēšanas bunkura piepildīšana ar gumijas granulām 

Pirms ar gumijas granulām modificētā bitumena ražošanas uzsākšanas veikta SIA “Ceļu būvniecības 
sabiedrības 'Igate'” modificētā bitumena ražošanas mezgla un tā elementu izpēte nolūkā pielāgot to ar 
gumijas granulām modificēto bitumena sistēmu ražošanai rūpnieciskā mērogā, laboratoriski radīto recepti 
pielāgojot un izstrādājot rūpnīcas apstākļiem (skat. 45. un 47. att.). Izstrādāts algoritms gumijas granulu 
ievadīšanai bitumenā B70/100 (skat. 46. att.).

45.  att. Modificētā bitumena ražošanas modulis
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46. att. Piedāvātais algoritms gumijas granulu iemaisīšanai 
bitumenā rūpnieciskā mērogā

47. att. Modificētā bitumena ražotne Glūdā 
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Ražojot ar nolietoto riepu gumijas granulām modificētu bitumenu, izmantots polimērmodificētā 
bitumena (piem., SBS)  ražošanas tehnoloģiskais process. Tomēr, lai mazinātu koloidālo dzirnavu (skat. 48. 
att.) nosprostošanās iespēju, gumijas granulas tika ievadītas pa etapiem, procesa laikā sekojot līdzi koloidālo 
dzirnavu noslodzes/strāvas stipruma rādījumiem (skat. 49. att.). Atkarībā no gumijas piedevas daudzuma, 
ievadīšanu bija nepieciešams veikt vairākos etapos, ņemot vērā pieredzi, kas uzkrāta, ievadot bitumenā 
tradicionāli izmantoto SBS modifikatoru. Modifikācijas laiks aizņēma visu darba dienu. Pirmās 3000 kg 
bitumena partijas modifikācija veikta no 8.00 līdz 12.00, otrās – no 12.00 līdz 16.00. Tehnoloģiskie parametri 
bitumena modificēšanai ar gumijas granulām apkopoti 10. tabulā.

10. tabula 
Ar gumijas granulām modificētā bitumena izgatavošanas tehnoloģiskā 

procesa parametri
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Reālais gumijas smalknes daudzums katrā atsevišķajā iemaisīšanas 
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3000 529,3 179,2 181,7 169,5

1. porcijas 
samaisīšanas 

procesa 
rādītāji

Dzirnavu vidējais strāvas 
stiprums, A

Dzirnavu strāvas stiprums katrā samaisīšanas etapā, A

113 95 105 108 111 118 120 128 122

Dzirnavu vidējā temperatūra, °C Dzirnavu temperatūra katrā samaisīšanas etapā, °C

161 159 160 163
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Reālais gumijas smalknes daudzums katrā atsevišķajā iemaisīšanas 
etapā, kg
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3000 529,3 157,8 233,1 138,4

2. porcijas 
samaisīšanas 

procesa 
rādītāji

Dzirnavu vidējais strāvas 
stiprums, A

Dzirnavu strāvas stiprums katrā samaisīšanas etapā, A

118 97 105 106 110 132 134 129 129

Dzirnavu vidējā temperatūra, °C Dzirnavu temperatūra katrā samaisīšanas etapā, °C

162 164 160 159 – 163

Pēc izgatavošanas modificētais bitumens tika pārsūknēts transportēšanas cisternā (skat. 50. att.) nogādei 
uz asfaltbetona rūpnīcu Jelgavas novadā, Vilces pagastā. Lai noteiktu rūpnieciski modificētā bitumena 
īpašības un salīdzinātu tās ar laboratorisko testu rezultātiem, tika paņemts saražotā modificētā bitumena 
paraugs (skat. 51. att.).  
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48. att. Modificētā bitumena ražošanas mezgla koloidālās dzirnavas

49. att. Modificētā bitumena ražošanas mezgla vadības panelis

50. att. Ar gumiju modificētā bitumena iepumpēšana automašīnas 
cisternā nogādei asfaltbetona rūpnīcā.
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51. att. Rūpnieciski saražotā modificētā bitumena parauga ņemšana testēšanai

Laboratorijas apstākļos veikta saražotā bitumena reoloģisko īpašību (viskozitātes, viegliestradājamības) 
raksturošana gan stacionāras rotācijas, gan oscilējošā režīmā. Stacionāras rotācijas režīmā pie dažādiem 
maisīšanas ātrumiem salīdzinātas gan laboratorijā, gan SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībā 'Igate'” iegūto 
bitumena kompozīciju griezes momenta, bīdes sprieguma un viskozitātes vērtības (skat.52. att.).
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52. att. Dažādu ar gumijas smalkni modificētu 70/100 markas bitumena kompozīciju 
griezes momenta (a, b), bīdes sprieguma (c, d) un viskozitātes (e, f) maiņa 180, 150 un 

135 °C temperatūrā (b, d, f) atkarībā no maisīšanas ātruma (apgr/min)

Iegūtie rezultāti liecina, ka, palielinoties maisīšanas ātrumam, pieaug visu bitumena kompozīciju griezes 
momenta un bīdes sprieguma vērtības, kamēr viskozitātes vērtības samazinās. Vienlaikus gumijas smalknes 
ievadīšanas ietekmē pieaug gan šo kompozīciju griezes momenta, gan bīdes sprieguma, gan viskozitātes 
vērtības. Pie 15% gumijas smalknes koncentrācijas un maisīšanas ātruma virs 350 apgr/min ražotnē iegūtās 
bitumena kompozīcijas griezes momenta, bīdes sprieguma un viskozitātes vērtības daudz neatšķiras no 
laboratorijā iegūtās kompozīcijas reoloģiskajiem rādītājiem. Jāatzīmē, ka viskozitātes pieaugums 
atkarībā no gumijas smalknes satura nav lineārs, proti, palielinoties gumijas smalknes saturam virs 15%, 
viskozitāte sāk pieaugt straujāk.

Bitumena veiktspējas (t. i., ekspluatācijas īpašības – rišu noturības) raksturošanai veikti reoloģisko 
īpašību testi oscilējošā režīmā. 53. attēlā parādīts SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība 'Igate'” un laboratorijā 
iegūto bitumena kompozīciju kompleksās viskozitātes, kompleksā bīdes moduļa un fāžu nobīdes leņķa 
salīdzinājums.
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a) b)

c)

53. att. Ar 15% gumijas smalknes modificētu 70/100 markas ražotnē un laboratorijā 
iegūto bitumena kompozīciju kompleksās viskozitātes (a), kompleksā bīdes moduļa 

(b) un fāžu nobīdes leņķa (c) vērtības 64 °C temperatūrā

Iegūtie rezultāti rāda, ka maza oscilācijas ātruma gadījumā ražotnē iegūto bitumena kompozīciju raksturo 
lielāka viskozitāte, lielāks stingums (kompleksais bīdes modulis) un lielāka elastīgo īpašību dominance – par 
to liecina fāžu nobīdes leņķa samazinātās vērtības.

Lai raksturotu bitumena elastīgās atjaunošanās spēju un izturību pret rišu veidošanos, vienlaicīgi veikts 
MSCR tests. 54. attēlā parādīti MSCR testa rezultāti gan SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībā 'Igate'”, gan laboratorijā 
iegūtajām bitumena kompozīcijām. Iegūtie rezultāti liecina, ka 46 °C temperatūrā ražotnē iegūto bitumena 
kompozīciju raksturo liela elasticitāte (liela elastīgās atjaunošanās vērtība) un laba rišu veidošanās 
stabilitāte (zema padevības vērtība).

54. att. Ražotnē iegūtās un atsevišķu laboratorijā iegūto bitumena sistēmu “elastīgās-
atjaunošanās-neatjaunojošās padevības” sakarības
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7. ASFALTBETONA RAŽOŠANA, IZMANTOJOT AR 
GUMIJAS GRANULĀM MODIFICĒTO BITUMENA 
SAISTVIELU 

Asfaltbetona AC 11
surf

 ražošana, izmantojot ar gumijas granulām modificētu bitumena saistvielu, veikta 
16.09.2021. Piegādāts minerālmateriāls iekraušanai aukstās dozēšanas bunkuros (skat. 55. att.). Pulksten 9.00 
sākta asfaltbetona ražošana (skat. 56. att. a un b) un saražotā maisījuma iekraušana automobiļu kravas kastēs. 

55. att. Dolomīta šķembu piegāde

                a) b)

c)   

56. att. Saražotā asfaltbetona ar gumijas granulām modificētu bitumenu iekraušana 
pārvietojamā vagonā (a) un nogādāšana uz uzglabāšanas bunkuru (b)
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8. ASFALTBETONA AR GUMIJAS GRANULĀM MODIFICĒTO 
BITUMENA SAISTVIELU IEKLĀŠANA 

Pirms saražotā asfaltbetona ieklāšanas veikta izvēlētā ceļa posma sagatavošana – pārklāšana ar bitumena 
emulsiju (Tack coat), lai nodrošinātu starpslāņu saķeri, satiksmes ierobežošana u. c. (skat. 57. att.). Asfaltbetons 
tika piegādāts speciālās kravas kastēs un iekrauts ieklājējā (skat. 58. att.), tad veikta ieklāšana (skat. 59. att.) un 
ieklātā maisījuma sablīvēšana (skat. 60. att.).

57. att. Eksperimentālā ceļa posma stāvoklis

58. att. Ar gumijas granulām modificēta bitumena saistvielu saturoša asfaltbetona 
piegāde un iekraušana ieklājējā 
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59. att. Ar gumijas granulām modificēta bitumena 
saistvielu saturoša asfaltbetona ieklāšana

60. att. Ar gumijas granulām modificēta bitumena saistvielu saturoša asfaltbetona 
sablīvēšana (veltņošana)

61. attēlā parādīta eksperimentālā ceļa posma atrašanās vieta, kurai tiks veikts monitorings arī pēc projekta 
beigām.
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61. att. Eksperimentālā ceļa posma atrašanās vieta 
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SECINĀJUMI

1. Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sniegto informāciju uzkrātais 
nolietoto riepu daudzums Latvijā šobrīd pārsniedz 105 tūkstošus tonnu un tas nepārtraukti palielinās, 
jo, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, ikgadējais realizēto riepu daudzums Latvijā 
pārsniedz 24 tūkstošus tonnu. 

2. Atbilstoši “Ceļu specifikāciju 2019” prasībām vidējas un augstas noslodzes autoceļiem ar satiksmes 
intensitāti AADTj, pievestā ≥ 1501 jālieto ar polimēriem vai citām īpašības uzlabojošām piedevām 
modificēts bitumens.  Aptuveni 20% no visa Latvijā ikgadēji saražotā asfaltbetona ir ar modificēto 
bitumenu. 

3. “Ceļu specifikācijas 2019” dod iespēju lietot ar nolietotu riepu gumijas granulām modificētu bitumenu, ja 
tiek nodrošināts, ka šādas saistvielas īpašības ir analogas ar polimēriem modificētā bitumena īpašībām. 
Tomēr ražotāji Latvijā pārsvarā izvēlās izmantot ar SBS tipa polimēriem modificētu bitumenu.

4. Bitumena modificēšanai ar polimēriem vai gumijas granulām nepieciešamas speciālas  iekārtas, kādas 
šobrīd ir pieejamas tikai diviem Latvijas asfaltbetona ražotājiem.  

5. Latvijā plaši lietotais polimērmodificētā bitumena tips atbilstoši standarta LVS EN 14023 “Bitumens 
un bitumena saistvielas. Pamatnoteikumi ar polimēriem modificēto bitumenu specificēšanai” ir                              
PMB 45/80-55. 

6. Pētījumā iegūtie rezultāti rāda, ka, pievienojot bitumenam 15 masas % nolietotu riepu gumijas granulu, 
tiek sasniegta polimērmodificētā bitumena klase, ne zemāka par PMB 45/80-55. Lietojot SBS polimēru, 
šo klasi parasti sasniedz ar polimēra daudzumu 2,5 – 3%. 

7. Iegūtie rezultāti rāda, ka,  neatkarīgi no gumijas granulu izcelsmes, t. i.,  vai tās ir vieglo vai kravas 
automobiļu riepas, tās uzlabo bitumena saistvielas veiktspēju – rišu noturību augstā temperatūrā un 
noguruma plaisu izturību vidējā un zemā ekspluatācijas temperatūrā. 

8. Modificētās bitumena saistvielas sastāvi ar augstāku par 15% gumijas granulu saturu ievērojami pasliktina 
viegliestrādājamību – bitumena plūšanas spēju, veicot sūknēšanu un transportēšanu ražošanas laikā. 
Tāpēc, lai uzlabotu ar gumijas granulām modificētā bitumena viegliestrādājamību, asfaltbetona sastāvos 
jālieto siltā asfalta piedeva WMA, ne mazāk par 0,5% no bitumena masas. 

9. Nemodificētam izejas bitumenam B70/100 nepiemīt elastīgā atjaunošanās, ko modificētajiem 
bitumeniem reglamentē “Ceļu specifikāciju 2019” prasības. Elastīgās atjaunošanās rādītājam atbilstoši 
šīm prasībām jābūt ≥ 50%.  Iegūtie rezultāti rāda, ka, pievienojot bitumenam 15% gumijas granulu, 
tā elastīgās atjaunošanās rādītājs ir ≥ 70%, kas ir augstāks rezultāts nekā ar 2,5 – 3% SBS modificētam 
bitumenam, kuru raksturo 50 – 60% liels elastīgās atjaunošanās rādītājs. 

10. Gumijas granulām var nedaudz atšķirties ķīmiskais sastāvs, jo kravas automašīnu riepām ir lielāks dabiskās 
gumijas īpatsvars, bet vieglo automašīnu riepām lielāks ir sintētiskās gumijas īpatsvars.

11. Neatkarīgi no tā, vai tiek lietotas vieglo vai kravas automobiļu riepas,  bitumena īpašības galvenokārt 
ietekmē gumijas granulu izmēri – jo mazāki ir daļiņu izmēri, jo vieglāk notiek to uzbriešana un līdz ar to 
vienmērīgāka izkliedēšanās bitumena tilpumā, savukārt lielāka izmēra daļiņas (2,0 – 2,5 mm) nodrošina 
labākas elastīgās atjaunošanās un rišu noturības īpašības. 
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12. Ar gumiju modificētajam bitumenam pēc mīkstēšanas temperatūras starpības kritērija atbilstoši 
standartam LVS EN 14023 ir zema uzglabāšanas stabilitāte, t. i., mīkstēšanas temperatūras starpība 
ir +8,2 °C, bet jābūt ≤ 5 °C, savukārt, penetrācijas starpība ir 12 dmm, kas atbilstoši standartam                                        
LVS EN 14023 atbilst augstajai 3. klasei. Līdz ar to, ar gumijas granulām modificētā bitumena ražošanas, 
transportēšanas un uzglabāšanas laikā šis faktors jāņem vērā, lai modificētā bitumena noslāņošanās 
neradītu negatīvu ietekmi uz saražotā asfaltbetona īpašībām.  Praksē tas nozīmē, ka ar gumijas granulām 
modificēta bitumena saistviela pēc iespējas ātrāk jāizlieto asfaltbetona maisījumu izgatavošanai.

13. Pētījuma ietvaros izgatavotā asfaltbetona AC 11
surf

  sastāvi ar gumijas granulām modificēto bitumenu 
uzrāda par trim klasēm augstāku rišu un noguruma plaisu noturības kategoriju atbilstoši standartam 
LVS EN 13108-1 “Bituminētie maisījumi. Materiāla specifikācijas. 1. daļa: Asfaltbetons” salīdzinājumā ar 
nemodificēto bitumenu B70/100. 

14. Laboratorijā izgatavotu modificētā bitumena un asfaltbetona sastāvu izdevās pārnest uz reāliem 
ražošanas apstākļiem un ieklāt eksperimentālajā ceļa posmā ar lielu kravas automobiļu plūsmas 
īpatsvaru. 

15. Rūpnieciski saražoto, ar gumijas granulām modificētā bitumena un asfaltbetona sastāvu ekspluatācijas 
īpašības ir līdzīgas laboratorijā izgatavoto sastāvu īpašībām.  

16. Lai sasniegtu polimērmodificētā bitumena klasi PMB 45/80-55 atbilstoši standartam LVS EN 14023, 
nepieciešams 2,5 – 3% SBS modifikatora daudzums jeb 25 – 30 kg uz vienu  izejas bitumena B70/100 
tonnu. Šāds SBS daudzums, pieņemot, ka vienas tonnas cena ir 3500 – 4500 EUR, izmaksās no                                     
87,5 līdz 135 EUR. Savukārt, lai šo klasi sasniegtu ar gumijas granulām modificētu bitumenu, būs 
nepieciešams 15% gumijas granulu (2 – 2,5 mm), kuras izmaksās tikai 22,5 EUR, pieņemot, ka vienas 
gumijas granulu tonnas cena ir 150 EUR.   

17. Izejas bitumena B70/100 vienas tonnas modificēšanai, iekļaujot izmaksās modifikatora cenu un 
modificētā bitumena ražošanas izmaksas un lietojot SBS modifikatoru, nepieciešami 155 EUR, lietojot 
gumijas granulas – 86,5 EUR. Vienas modificētā bitumena tonnas kopējās izmaksas, pieņemot, ka izejas 
bitumena B70/100 cena ir 360 EUR/t un modifikācijai lietojot 3% SBS, būs 515 EUR, un 447 EUR, veicot 
modifikāciju ar 15% gumijas granulām. Šādas izmaksas ir aktuālas 2021. gada rudens periodam.

18. Ar gumijas granulām modificētā bitumena izsūknēšana no autocisternas asfalta bāzes rezervuārā 
var aizņemt līdz pat divām reizēm garāku laiku nekā parasti, kā arī asfaltbetona ražotnes jauda var 
samazināties līdz pat 50% palielinātās bitumena viskozitātes dēļ, tāpēc turpmāk, pēc nepieciešamības 
pilnveidojot izstrādāto recepti, liela uzmanība jāpievērš WMA piedevas daudzuma optimizēšanai 
atbilstoši laboratorijā noteiktajiem viskozitātes rādītājiem atkarībā no temperatūras – ņemot vērā, kādas 
temperatūras būs ražošanas procesā.

19. Pēc ar gumijas granulām modificētā bitumena izmantošanas tika veikta atsevišķu iekārtu papildu tīrīšana 
un skalošana, jo tika konstatēti nosēdumi. Tāpēc, izstrādājot ar gumijas granulām modificētā bitumena 
recepti, liela uzmanība jāpievērš tā uzglabāšanas stabilitātes rādītājiem.
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