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Opis produktu
WŁAŚCIWOŚCI ASFALTÓW MODYFIKOWANYCH GUMĄ I MIESZANEK MINERALNO-GUMOWO-ASFALTOWYCH
Książka jest przeznaczona dla inżynierów projektujących drogi i zajmujących się technologią warstw
bitumicznych,
pracowników służb utrzymania dróg oraz pracowników naukowych i studentów wydziałów inżynierii lądowej
wyższych uczelni o specjalności budowa i utrzymanie dróg.
W publikacji przedstawiono właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych.
Zaprezentowano w niej sposoby modyfikacji asfaltu drogowego i mieszanki mineralno-asfaltowej rozdrobnioną gumą uzyskaną
ze zużytych opon samochodowych, rozwiązania materiałowo-technologiczne z wykorzystaniem lepiszczy gumowo-asfaltowych
i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych stosowane w budownictwie drogowym oraz korzyści ekonomiczne wynikające ze
stosowania technologii gumowo-asfaltowej. Rozpatrzono aspekty związane z ochroną środowiska naturalnego. Opisano
sposoby projektowania mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych oraz oceniono właściwości tych mieszanek. Uwzględniono
też informacje dotyczące wdrożenia technologii gumowo-asfaltowej w skali przemysłowej oraz podano zalecenia materiałowotechnologiczne związane z wykonywaniem nawierzchni drogowej z mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych.
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