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Firma Madro Kraków działa na pol-
skim rynku już 64 lata. Na przestrze-
ni tego okresu wyprodukowała kil-
kaset wytwórni mas bitumicznych 
o wydajności 12–160 t/godz. Poza 
produkcją zajmuje się również re-
montami i modernizacją starszych 
urządzeń.
Proces modernizacji traktowany jest 
przez Madro Kraków zawsze indywi-
dualnie w zależności od możliwości, 
potrzeb i oczekiwań właściciela wy-
twórni mas bitumicznych.
Pierwszym etapem jest zazwyczaj 
wprowadzanie komputerowego syste-
mu zarządzania i sterowania proce-
sem technologicznym produkcji, co 
pozwala na jego optymalizację. Ma to 
również bezpośredni wpływ na popra-
wienie jakości masy bitumicznej, ob-
niżenie kosztów produkcji oraz po-
prawę bezpieczeństwa pracy.
W obszarze dozowania wstępnego 
Madro Kraków wprowadza dozatory 
z płynną regulacją wydajności i czuj-
nikami zapełnienia komór gorącego 

kruszywa. Takie rozwiązanie pozwa-
la na wyeliminowanie przesypów go-
rącego kruszywa, co prowadzi z kolei 
do mniejszego zużycia paliwa.
Modernizacja suszarek w głównej 
mierze polega na zmianie zabudowy 
wnętrza, dodaniu solidnej izolacji, do-
borze odpowiedniego napędu oraz za-
stosowaniu palników modulowanych 

co w sumie daje również wymierne 
oszczędności na paliwie.
Zmiany dokonywane są również 
w układach wagowych. Odbywa się 
to w oparciu o przetworniki tensome-
tryczne, co daje wysoką dokładność 
i stabilność ważenia. Mogą to być 
konstrukcje niezależne lub można je 
wbudować w miejsce istniejących.
Warto również wymienić stare, po-
ziome zbiorniki bitumu. Nowoczesne 
pionowe są dobrze izolowane (o dobo-
wej stracie ciepła maksymalnie 2°C), 
mogą być z mieszadłem lub bez, grza-
ne elektrycznie lub olejowo. System 
grzewczy jest w tym przypadku 3-sek-
wencyjny, obejmuje grzanie zasadni-
cze, technologiczne i rozmrażające. 
Możliwość programowania grzania 
zbiorników magazynowych i techno-
logicznego w połączeniu z przewodo-
wym grzaniem rurociągów instalacji 
bitumu (właściwie izolowanej), daje 
bardzo duże oszczędności energii.
Obecnie powszechnym jest stoso-
wanie układów dozowania dodatków 
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uszlachetniających masę bitumicz-
na, zarówno płynnych, jak i włókni-
stych. Starsze typy wytwórni nie były 
wyposażone w urządzenia do dozowa-
nia środków płynnych (adhezyjnych), 
które polepszają przyczepność asfaltu 
do kruszywa. Dodatki te najczęściej 
cyklicznie podawane są do zbiornika 
wagowego bitumu, gdzie następuje 
wstępne wymieszanie. Dodatki włók-
niste stabilizujące masę, mogą być 
dodawane do mieszalnika wagowo 
lub objętościowo, ze zbiornikiem ma-
gazynowym i wagą umieszczoną na 
poziomie zerowym lub na konstrukcji 
wieży mieszalniczej. Madro Kraków 
wykonuje układy dozowania środków 
uszlachetniających masę bitumiczną 
do każdego typu wytwórni.
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niu rynku firma od kilku lat podję-
ła również produkcję urządzeń po-
zwalających na dozowanie destruktu 
uzyskiwanego ze starych nawierzch-
ni asfaltowych, bezpośrednio do mie-
szalnika zarówno wytwórni własnej 
produkcji, jak również innych. Proces 
jest przeprowadzany z zastosowaniem 
metody przepływu ciepła, w której ma-
teriał odzyskany z nawierzchni ulega 
ogrzaniu w skutek absorpcji ciepła od 
podgrzanego w suszarce kruszywa. 
W zależności od rodzaju wytwórni 
mas bitumicznych stosowane są dwa 
układy dozowania destruktu. Pierw-
szy dla wytwórni nisko postawionych 
polega na dozowaniu destruktu przez 
dozator wagą taśmową, przenośnik 
taśmowy skośny i zasyp do mieszal-
nika. Drugi mający zastosowanie dla 
wytwórni wysoko postawionych po-
lega na dozowaniu destruktu przez 
dozator, przenośnik taśmowy krótki, 
elewator, zbiornik buforowy, zbiornik 
wagowy i zasyp do mieszalnika. De-
strukt szczególnie frezowany ma ten-
dencję do zawieszania się przy wyso-
kiej temperaturze otoczenia i dużej 
wilgotności. Dlatego konstruktorzy 
firmy Madro Kraków opracowali do-
zator o stromych ścianach i dużym 
otworze dozującym z kratą zasypową 
drgającą, umieszczoną na wibroizola-
torach. Takie rozwiązanie zapobiega 
zawieszaniu się destruktu. Ważnym 
czynnikiem jest sposób składowania 
odzyskanego materiału. Zaleca się 
składowanie w pryzmach o wysokości 

nieprzekraczającej 3 m, a w przypad-
ku dłuższego składowania osłonięcie 
destruktu przed działaniem promie-
ni słonecznych i deszczem. Można 
go również przesypać warstwowo pia-
chem, pyłem lub mączką, co zapobie-
ga zbrylaniu.
Madro Kraków opracowała również 
własny sposób dozowania destruk-
tu. Przez dozator, system wagowy 
i przenośnik taśmowy destrukt zosta-
je w sposób ciągły dozowany do bęb-
na suszarki. Zasyp umieszczony w po-
łowie bębna jest tak skonstruowany, 

że zapobiega zaklejaniu zasypu. Do-
świadczenie wykazało, że dodawanie 
destruktu do masy w ilości 15% nie 
powoduje wypalania bitumu i zabija-
nia sit sortownika.
Firmie nie obce są także zagadnie-
nia związane z ekologią. Odpowie-
dzią na rosnące dzisiejsze wymaga-
nia w tym zakresie są produkowane 
przez Madro Kraków filtry kompak-
towe. Mogą współpracować z każdą 
wytwórnią mas bitumicznych, a sku-
teczność odpylania w ich przypadku 
wynosi 99,9%.  
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Suszarka z modulowanym palnikiem

System dozowania destruktu
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