Θερμοκρασία ασφαλτικών
Η υπερθέρμανση του ασφαλτικού είναι μία συνηθισμένη αιτία παραγωγής
ασφαλτικού χαμηλής ποιότητας.








Το πρότυπο EN 12697-13:2000, Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 13:
Temperature measurement καθορίζει τον τρόπο μέτρησης της θερμοκρασίας των ασφαλτικών μιγμάτων
μετά την ανάμιξη και κατά την διάρκεια της αποθήκευσης, της μεταφοράς και της διάστρωσης. Δεν
καλύπτει την χρήση θερμομέτρων χωρίς επαφή.
Μία προθερμασμένη κεφαλή, συνδεδεμένη σε ένα θερμόμετρο, τοποθετείται σε συγκεκριμένα βάθη και σε
διάφορες θέσεις του ασφαλτομίγματος και στην συνέχεια υπολογίζεται ο Μέσος Όρος.
Το θερμόμετρο πρέπει:
να μετράει σε διαστήματα 5οC με ακρίβεια μικρότερη από 2οC
να είναι γνωστός ο χρόνος απόκρισης
Συστήνονται ηλεκτρονικά θερμόμετρα γρήγορης απόκρισης (fast response) τύπου thermpcouple
probe.Πριν τη μέτρηση προθερμαίνουμε την κεφαλή (π.χ. στον σωρό του ασφαλτικού) και στην συνέχεια
παίρνουμε την πρώτη μέτρηση.

Μέτρηση θερμοκρασίας στο φορτηγό ή σε σωρό: Η κεφαλή (probe) πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 300
mm με τον αισθητήρα στην άκρη. Μετράμε σε βάθος τουλάχιστον 100 mm και το λιγότερο σε 4 σημεία
που να απέχουν τουλάχιστον 500 mm από τα άκρα του φορτηγού ή 300 mm από την βάση του σωρού.
Υπολογίζω τον Μέσο Όρο. Είναι σχετικά δύσκολο να μετρήσεις πάνω στο φορτηγό και συνήθως
παίρνουμε την μέτρηση στο finisher, εκεί που αδειάζει το φορτηγό.
Μέτρηση Θερμοκρασίας σε διαστρωμένο υλικό (πριν ή κατά την διάρκεια της κυλίνδρωσης) : Ο
αισθητήρας πρέπει, όσο είναι εφικτό, να βρίσκεται στην μέση της στρώσης που έχει διαστρωθεί. Μετράμε
4 φορές το λιγότερο.
Σημειώνω ημερομηνία, ώρα, θέση μέτρησης, αριθμό παρτίδας ή Δελτίου Αποστολής, αν μέτρησα σε
φορτηγό, σωρό ή σε διαστρωμένο υλικό, τύπο θερμομέτρου και αριθμό ταυτοποίησης θερμομέτρου (π.χ
Serial Number), είδος υλικού, Μέτρηση στους πλησιέστερους 5οC, όνομα εκτελέσαντα, αριθμό προτύπου.
Προαιρετικά: όνομα έργου, προμηθευτής και προέλευση υλικού, ημερομηνία παραγωγής
ασφαλτομίγματος.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο EN 13108-1:2006 - Asphalt Concrete η μέγιστη θερμοκρασία
του ασφαλτομίγματος (στο παρασκευαστήριο) σε συνάρτηση με το είδος της ασφάλτου (penetration)
είναι:
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Μεγαλύτερες θερμοκρασίες, από αυτές που αναφέρονται στα πρότυπα, προκαλούνε ζημιά στην
άσφαλτο. Οι ζημιές αυτές εξαρτώνται από το ύψος της θερμοκρασίας και από τον χρόνο που αυτή
διατηρήθηκε. Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας στο παρασκευαστήριο, στο φορτηγό και στον
τόπο διάστρωσης είναι σημαντική και δεν πρέπει να αμελείται.
Η ελάχιστη θερμοκρασία του ασφαλτομίγματος στον τόπο διάστρωσης θα προσδιορίζεται από τον
παραγωγό.
Διαφορετικά όρια ισχύουν σε περίπτωση χρησιμοποίησης τροποποιημένης ασφάλτου.
ο
Η ελάχιστη θερμοκρασία συμπύκνωσης, εμπειρικά, είναι από 80 έως 95 C.
Θερμόμετρα Laser - Infrared
Τα θερμόμετρα υπερύθρων είναι στις μέρες μας αρκετά φτηνά, ακριβή και ευκολόχρηστα ώστε να
μπορούν να χρησιμοποιηθούν on site για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ασφαλτικών.
Με ένα θερμόμετρο laser παίρνεις θερμοκρασίες εύκολα, γρήγορα και από ασφαλή απόσταση.
Μετράνε την θερμοκρασία της επιφάνειας του ασφαλτικού και γι'αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό με συμβατικά θερμόμετρα με μεγάλη κεφαλή.
Θερμοκρασία και συμπύκνωση ασφαλτομιγμάτων
Η διάστρωση του ασφαλτικού σε χαμηλή σχετικά θερμοκρασία οδηγεί σε χαμηλή συμπύκνωση του
ασφαλτικού και συνεπώς μεγαλύτερο ποσοστό κενών. Για το λόγο αυτό η συμπύκνωση των ασφαλτικών
θα πρέπει να ολοκληρώνεται πριν η θερμοκρασία του ασφαλτικού σκυροδέματος πέσει κάτω από μία
ελάχιστη θερμοκρασία (minimum rolling temperature). Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο το
ασφαλτικό να παραδίδεται στον τόπο διάστρωσης σε όχι κάτω από μία ελάχιστη θερμοκρασία (minimum
delivery temperature) ώστε να παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος για την διαδικασία της διάστρωσης και
συμπύκνωσης.
Μείωση της θερμοκρασίας λόγω του ανέμου στη θέση διάστρωσης
Μεγάλη σημασία έχει η ισχύς του ανέμμου την ώρα της διάστρωσης, που επιταχύνει την πτώση της
θερμοκρασίας, ειδικά σε λεπτές στρώσεις.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ασφαλτικό που διαστρώνεται σε θερμοκρασία 7οC και με ταχύτητα ανέμου 40
km/h θα χάσει την θερμότητά του με τον ίδιο ρυθμό που θα την έχανε αν υπήρχε άπνοια και
θερμοκρασία -7οC.
Το πρόβλημα επιδεινώνεται αν είναι χειμώνας και διαστρώνουμε την στρώση κυκλοφορίας που μπορεί να
είναι λεπτή.
Η ΠΤΠ Α265 αναφέρει σχετικά με τις θερμοκρασίες :
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Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 αναφέρει:
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