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Informacja o PSW NA

Pol skie Sto wa rzy sze nie Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to wych zo sta ło po wo ła ne w 1999 r., a człon ka mi za ło ży cie la mi by ły oso by
peł nią ce funk cje kie row ni cze w dzie wię ciu naj więk szych w kra ju fir mach bu dow nic twa dro go we go.

Mi sją PSW NA jest efek tyw ne wspie ra nie wszel kich dzia łań słu żą cych roz wo jo wi bra nży dro go wnic twa w Pol sce, a w szcze gól no ści
pro pa go wa nie no wo cze snych tech no lo gii, ra cjo na li za cja prze pi sów praw nych i wy tycz nych tech nicz nych, dzia łal ność edu ka cyj na i in for -
ma cyj na. 

Sta tut PSW NA dzie li człon ków na:
Człon ków zwy czaj nych – któ ry mi są oso by fi zycz ne, peł nią ce funk cje kie row ni cze w fir mach zaj mu ją cych się bu do wą na wierzch ni as -

fal to wych lub pro duk cją pod sta wo wych ma te ria łów dro go wych.

Człon ków wspie ra ją cych – któ ry mi są fir my za in te re so wa ne dzia łal no ścią PSW NA i de kla ru ją ce współ pra cę i po par cie dla ce lów i za -
dań Sto wa rzy sze nia.

Obec nie PSW NA li czy 38 człon ków zwy czaj nych re pre zen tu ją cych ka drę kie row ni czą przed się biorstw i 57 człon ków wspie ra ją cych,
re pre zen tu ją cych fir my bu dow nic twa dro go we go, wio dą cych pro du cen tów ma te ria łów dro go wych (le pisz czy as fal to wych, kru szyw, emul -
sji itp.) pro du cen tów ma szyn dro go wych, biur pro jek tów itd.

Ce le Sto wa rzy sze nia:
Ń pro pa go wa nie sto so wa nia no wo cze snych roz wią zań w za kre sie tech no lo gii as fal to wych na wierzch ni dro go wych i lot ni sko wych;
Ń ini cjo wa nie i wspo ma ga nie prac na uko wo -ba daw czych słu żą cych roz wo jo wi za sto so wań mie sza nek as fal to wych i szer sze go wy -

ko rzy sta nia w nich ma te ria łów miej sco wych oraz me tod ba dań kon tro l nych słu żą cych po pra wie ja ko ści wy ko na nia na wierzch ni as -
fal to wych;

Ń ini cjo wa nie dzia łań nor ma li za cyj nych w dzie dzi nie as fal tów, kru szyw i mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych;
Ń współ pra ca z wła dza mi pań stwo wy mi i in ny mi or ga ni za cja mi w za kre sie pod nie sie nia bez pie czeń stwa użyt kow ni ków dróg.

PSW NA re ali zu je swo je ce le przez:
Ń or ga ni zo wa nie spo tkań, kon fe ren cji, se mi na riów, prace ze spo łów ro bo czych;
Ń roz wi ja nie wy mia ny in for ma cji;
Ń udział człon ków Sto wa rzy sze nia w pra cach Ko mi te tów Tech nicz nych Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go;
Ń wy da wa nie Kwar tal ni ka „NA WIERZCH NIE AS FAL TO WE”;
Ń współ pra cę z in ny mi po krew ny mi sto wa rzy sze nia mi tech nicz ny mi.

Od 2000 ro ku PSW NA, ja ko je dy na pol ska or ga ni za cja dro go wnic twa, jest człon kiem Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Wy ko naw ców Na -
wierzch ni As fal to wych (EAPA). 

Dzię ki ak tyw no ści i za an ga żo wa niu PSW NA wie le pro ble mów bra nży pol skie go dro go wnic twa za ist nia ło w me diach i świa do mo ści po -
li ty ków. W 2007 ro ku na zle ce nie GDD KiA za po śred nic twem IB DiM, PSW NA prze pro wa dzi ło ana li zę sta nu obec ne go kra jo we go sys te mu
prze pi sów tech nicz nych i in nych do ku men tów, co da ło pod sta wę do utwo rze nia pro po zy cji „Pro jek tu sys te mu kra jo wych prze pi sów tech -
nicz nych”. 

W 2009 r. otrzy ma li śmy na gro dę Re dak cji „Pol skich Dróg”, In sty tu tu Ba daw cze go Dróg i Mo stów oraz Ogól no pol skiej Izby Go spo -
dar czej Dro go wnic twa za przy go to wa nie pro jek tu wy ma gań Wy tycz nych Tech nicz nych (WT -3) Emul sje As fal to we 2009. Ka tio no we emul -
sje as fal to we na dro gach pu blicz nych – re ko men do wa nych przez Mi ni stra In fra struk tu ry oraz po dzię ko wa nia od Ge ne ral ne go Dy rek to ra
Dróg Kra jo wych i Au to strad Pa na Le cha Wi tec kie go z oka zji 190 lat cen tral nej ad mi ni stra cji dro go wej, w do wód uzna nia za za słu gi wło -
żo ne w roz wój dro go wnic twa w Pol sce. 

Człon ko wie Za rzą du PSW NA
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na wierzch ni as fal to wych w Pol sce.

WY DAW CA

Pol skie Sto wa rzy sze nie Wy ko naw ców 
Na wierzch ni As fal to wych
02-261 War sza wa, ul. Tro jańska 7
tel./fax (48 22) 57 44 374
tel. (48 22) 57 44 352
e -ma il: biuro@psw na.pl

RE DAK CJA

Maria Jóźwiak – Re dak tor Na czel ny
Han na K. Wa lęc ka

Ad res Re dak cji:
02-261 War sza wa, ul. Tro jańska 7
tel./fax (48 22) 57 44 374
tel. (48 22) 57 44 352
e -ma il: biuro@psw na.pl
www.pswna.pl

ISSN 1734-1434

Czasopismo jest wspomagane finansowo przez:

Wytyczne Techniczne WT-3 – „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”
– WT rekomendowane przez Ministra Infrastruktury w 2009 roku 

prezentują Włodzimierz Poboży i Hanna K. Walęcka ........................................................................... 2

Wady i zalety cichych nawierzchni drogowych
– problematykę hałasu wywoływanego ruchem drogowym omawia Roman Gołębiewski .......................... 4

Walka z hałasem
– doświadczenia firmy COLAS Polska zastosowania nawierzchni 

o właściwościach redukujących hałas przedstawia Aldona Mizgalska .................................................. 7

Z życia Stowarzyszenia 
– Zaproszenie do wzięcia udziału w obchodach Jubileuszu 10-lecia PSWNA 

oraz XXI Seminarium Technicznym .................................................................................................... 9
– Program Jubileuszu oraz XXI Seminarium PSWNA ............................................................................. 10
– Karta uczestnictwa ............................................................................................................................ 11
– Dyplom dla PSWNA od GDDKiA ........................................................................................................ 12

Od redakcji
Sza now ni Czy tel ni cy!

W ko lej nym nu me rze na sze go kwar tal ni ka przed sta wia my Pań stwu wa żne za gad nie nia
bra nży dro go wej.

Jed no cze śnie in for mu je my, że PSW NA w 2009 ro ku ob cho dzi 10-le cie swo jej dzia łal -
no ści. Z oka zji te go Ju bi le uszu od bę dzie się uro czy sta ga la pod czas XXI Se mi na rium Tech -
nicz ne go or ga ni zo wa ne go w dniach 4-5 li sto pa da 2009 r., na któ re ser decz nie za pra sza 
Za rząd PSW NA.

REDAKCJA

Informujemy Szanownych Czytelników, 
że w internetowej wersji kwartalnika znaleźć można:

r spis treści ostatniego wydania
r wersję elektroniczną kwartalnika w formacie PDF 
r aktualne informacje PSWNA
r podstawowe informacje o wydawcy, 

redakcji oraz adresy kontaktowe
Zapraszamy!

Internetowa strona naszego Kwartalnika
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W 2005 ro ku zo sta ła wpro wa dzo na do zbio ru Pol skich Norm, me to -
dą uzna nia, Eu ro pej ska Nor ma EN 13808 – Bi tu mem and bi tu mi no us
bin ders – Fra me work for spe cy fing ca tio nic bi tu mi no us bin ders.
Do chwi li obec nej nor ma ta jest do stęp na je dy nie w ję zy ku ory gi na łu
(Pol ski Ko mi tet Nor ma li za cyj ny przy jął ja ko za sa dę, że wio dą ca jest
wer sja an giel ska, ale są też do stęp ne wer sje nie miec ka i fran cu ska).
Przy ję ty przez Pod ko mi tet ds. As fal tów Ko mi te tu Tech nicz ne go 222 pol -

ski ty tuł tej nor my brzmi: PN -EN 13808:2005 As fal ty i le pisz cza as fal to -
we – Za sa dy kla sy fi ka cji ka tio no wych emul sji as fal to wych (oryg).

Cha rak te ry sty ka nor my EN 13808 by ła przed sta wio na PT Czy tel ni -
kom w kwar tal ni ku PSW NA nr 2/2007. Nor ma ta, po dob nie jak i in ne
Eu ro pej skie Nor my do ty czą ce wy ma gań wo bec wy ro bów bu dow la nych,
jest nor mą kla sy fi ka cyj ną, co ozna cza ko niecz ność opra co wa nia przez
po szcze gól ne pań stwa człon kow skie UE kra jo wych do ku men tów apli ka -
cyj nych, za wie ra ją cych wy bra ne z EN po zio my wy ma gań w do sto so wa -
niu do lo kal nych do świad czeń, wa run ków kli ma tycz nych, do stęp nych
su row ców itp. 

Z nor mą EN 13808 zwią za ny jest pa kiet 14 Eu ro pej skich Norm,
w tym 13 do ty czą cych me tod ba dań ka tio no wych emul sji as fal to wych 
i 1 do ty czą ca za kła do wej kon tro li pro duk cji (ZKP), któ re w la tach 2002-
-2005 zo sta ły wpro wa dzo ne do zbio ru Pol skich Norm, ta kże me to dą
uzna nia i ocze ki wa ły na tłu ma cze nie i pu bli ka cję w ję zy ku pol skim.

Kil ku let nie opóź nie nia wy stę pu ją ce w przy go to wa niu pol skiej wer -
sji ję zy ko wej Norm Eu ro pej skich i na ra sta nie za le gło ści np. wsku tek te -
go, że nor ma EN przy ję ta przez PKN me to dą uzna nia i jesz cze nie opu -
bli ko wa na w ję zy ku pol skim za stę po wa na jest już przez ko lej ną ory gi -
nal ną wer sję EN spo wo do wa ło, że kra jo wi pro du cen ci emul sji dro go -
wych – człon ko wie Pol skie go Sto wa rzy sze nia Wy ko naw ców Na wierzch -
ni As fal to wych (PSW NA) – po sta no wi li „wziąć spra wę w swo je rę ce”.
Po wo ła no w ra mach PSW NA Ko mi sję ds. Emul sji, któ rej ce lem by ło:

Ń przy go to wa nie pro jek tów pol skiej wer sji ję zy ko wej pa kie tu
norm EN do ty czą cych me tod ba dań emul sji oraz nor my wy ma -
gań i ZKP (pr PN -EN),

Ń opra co wa nie pro jek tu do ku men tu apli ka cyj ne go do nor my
EN 13808 „As fal ty i le pisz cza as fal to we – Za sa dy spe cy fi ka cji ka -
tio no wych emul sji as fal to wych”, do ty czą cej wy ma gań wo bec ka -
tio no wych emul sji as fal to wych sto so wa nych w bu dow nic twie dro -
go wym (w for mie za łącz ni ka kra jo we go do nor my PN -EN).
Do opra co wa nia pro jek tu te go do ku men tu po wo ła no ze spół ro bo -
czy Ko mi sji w skła dzie: An na Czuj -Pę kal ska, Al do na Mi zgal ska, Re -
na ta Szpyr ka, Han na K. Wa lęc ka, He le na Wi śniew ski, Kon rad Ja -
błoń ski, Wło dzi mierz Po bo ży, Ze non Szcze pa niak i Da wid Ży meł ka.

Jed no cze śnie PSW NA na wią za ło współ pra cę z od po wied nim Ko mi -
te tem Tech nicz nym PKN (KT 222 ds. Prze two rów Naf to wych i Cie czy
Eks plo ata cyj nych, Pod ko mi tet ds. As fal tów), w któ re go ge stii znaj du ją
się m. inn. nor my do ty czą ce dro go wych emul sji as fal to wych.

W la tach 2007-2008 w ra mach dzia ła nia Ko mi sji ds. Emul sji PSW -
NA przy go to wa no i skie ro wa no do ww. Pod ko mi te tu ds. As fal tów KT 222
pro jek ty pol skich wer sji ję zy ko wych wszyst kich norm do ty czą cych me -
tod ba dań, ZKP i nor my wy ma gań wo bec emul sji wraz z pro jek tem za -
łącz ni ka kra jo we go (NA – ang. Na tio nal An nex).

Wy tycz ne Tech nicz ne WT -3 
– „Ka tio no we emul sje as fal to we 
na dro gach pu blicz nych”
Wło dzi mierz Po bo ży*, Han na K. Wa lęc ka*

* Wło dzi mierz Po bo ży, Pol skie Emul sje Sp. z o.o.,
Han na K. Wa lęc ka
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Wyżej wymienione pra ce zo sta ły sfi nan so wa ne przez pro du cen tów
emul sji – człon ków PSW NA.

W 2009 ro ku Mi ni ster stwo In fra struk tu ry pod ję ło de cy zję o pu bli ka -
cji Wy tycz nych Tech nicz nych, re ko men do wa nych przez Mi ni ster stwo.
Za zgo dą PSW NA projekt za łącz nika kra jo wego NA do PN -EN 13808 zo -
stał wy ko rzy sta ny do opra co wa nia WT -3 „Ka tio no we emul sje as fal to we
na dro gach pu blicz nych”.

Po za zmia na mi wy ni ka ją cy mi z postanowień PN -EN 13808, ta ki mi
jak: zmia ny w na zew nic twie, przy po rząd ko wa nie okre ślo nych pa ra me -
trów emul sji okre ślo nym kla som itp., w WT -3 do ko na no po dzia łu emul -
sji as fal to wych pod ką tem ich za mie rzo ne go sto so wa nia.

Wpro wa dzo ne zo sta ły uzu peł nia nia kra jo we do nor mo we go ozna -
cze nia emul sji:

ZM – do złą cza nia warstw
RC – do re mon tów cząst ko wych
PU – do po wierzch nio wych utrwa leń
CWZ – do cien kich warstw ukła da nych na zim no
ME – do mie sza nek mi ne ral no – emul syj nych
R – do mie sza nek mi ne ral no-ce men to wo-emul syj nych (m -c -e).
W tym miej scu na le ży pod kre ślić, że nie któ re ro dza je emul sji, mi -

mo, że ma ją ta kie sa mo oznaczenie, zgod ne z PN -EN 13808, mo gą
mieć in ne uzu peł nie nie kra jo we w za le żno ści od za mie rzo ne go za sto so -
wa nia. Na przy kład emul sja C60B3 (do tych czas K1 -60) mo że być za -
sto so wa na za rów no do złą cza nia warstw (uzu peł nie nie ZM), jak i do re -
mon tów cząst ko wych (uzu peł nie nie RC). Ozna cza to, że przy za mó wie -
niu emul sji u pro du cen ta, od bior ca po wi nien po dać rów nież, do ja kie -
go ce lu emul sja jest prze zna czo na.

Dru gą, po za zmia na mi w oznaczeniu, istot ną ró żni cą w sto sun ku
do do tych cza so wej prak ty ki jest zró żni co wa nie ro dza ju uży te go do pro -
duk cji emul sji as fal tu w za le żno ści od jej za mie rzo ne go sto so wa nia
i od ka te go rii ru chu na dro dze, na któ rej to za sto so wa nie ma mieć miej -
sce. Zgod nie z da ny mi za war ty mi w od po wied nich ta bli cach emul sja
po win na być pro du ko wa na z uży ciem as fal tu D 70/100 lub D 100/150
lub D 160/220. Wy ni ka z te go, że od bior ca emul sji po wi nien rów nież
po dać w za mó wie niu ro dzaj as fal tu, z ja kie go ma być wy pro du ko wa na
emul sja.

Ko lej na wa żna zmia na do ty czy pomiaru lep ko ści ka tio no wych
emul sji as fal to wych. Nie jest już sto so wa ny po miar za po mo cą lep ko -
ścio mie rza En gle ra, po miar lep ko ści jest do ko ny wa ny tyl ko lep ko ścio -
mie rzem BTA (STV) w tem pe ra tu rze 40ºC (PN -EN 12846 do pusz cza
rów nież tem pe ra tu ry: 25ºC i 50ºC), a śred ni ca otwo ru kub ka po mia ro -
we go wy no si Ø 2 mm lub Ø 4 mm. Po nie waż do tych czas po mia ry lep -
ko ści pro wa dzo no prze wa żnie w tem pe ra tu rze 25ºC i śred ni cy Ø 4 mm,
brak jest da nych do usta le nia od po wied nich klas wy ma gań do ró żnych
emul sji as fal to wych. Po se zo nie pro duk cyj nym 2009 pla no wa ne jest ze -
bra nie da nych od no śnie po mia rów lep ko ści od pro du cen tów emul sji.
Rów no le gle pro wa dzo ny jest w In sty tu cie Ba daw czym Dróg i Mo stów te -
mat ba daw czy do ty czą cy te go za gad nie nia. W wy ni ku tych dzia łań w ko -
lej nym wy da niu WT -3 po win ny się zna leźć kla sy wy ma gań od no śnie
lep ko ści i za stą pić ter min „TBR”, któ ry ozna cza, że w ro ku 2009 od bior -
cy emul sji mo gą wy stą pić do pro du cen ta o po da nie war to ści lep ko ści
da nej par tii od bie ra ne go wy ro bu.

W Wy tycz nych Tech nicz nych zna lazł się rów nież za pis do ty czą cy
war to ści pH do emul sji ma ją cych kon takt z pod bu do wa mi za wie ra ją cy -

mi spo iwo hy drau licz ne (uzu peł nie nie ZM). Wy ni ka on z fak tu, że zde -
cy do wa na więk szość ka tio no wych emul sji as fal to wych za wie ra kwas
sol ny, któ ry nie ko rzyst nie od dzia łu je w dłu ższym cza sie na pa ra me try
wy trzy ma ło ścio we ta kiej pod bu do wy. Dla te go ko niecz ne jest sto so wa -
nie emul sji o ogra ni czo nej za war to ści kwa su sol ne go i stąd wy ni ka war -
tość pH emul sji ≥ 3,5.

Na le ży zwró cić ta kże uwa gę na wy ma ga nie „sta bil ność emul sji
pod czas mie sza nia z ce men tem”, do ty czą ce emul sji do mie sza nek mi -
ne ral no -ce men to wo -emul syj nych (uzu peł nie nie R). W przy pad ku ta kich
emul sji, in deks roz pa du nie okre śla w spo sób jed no znacz ny mo żli wo ści
za sto so wa nia emul sji do te go ty pu mie szan ki. Mo żli we jest, że emul sja
o in dek sie roz pa du od 170 do 230 g/100 g, (czy li we dług do tych cza so -
we go na zew nic twa – emul sja nad sta bil na) nie na da je się do m -c -e,
gdyż ze wzglę du na za sto so wa ny emul ga tor, emul sja roz pa da się na -
tych miast w kon tak cie z ce men tem. Dla te go od bior cy emul sji prze zna -
czo nej do m -c -e po win ni zwra cać szcze gól ną uwa gę na to wy ma ga nie
przy za mó wie niach emul sji.

Po dob na sy tu acja ma miej sce od no śnie emul sji do mie sza nek mi -
ne ral no -emul syj nych (uzu peł nie nie ME). Ze wzglę du na ró żno rod ność
sto so wa nych kru szyw pod wzglę dem ich che micz ne go od dzia ły wa nia
z ka tio no wy mi emul sja mi as fal to wy mi, na wet wy so ka war tość in dek su
roz pa du nie gwa ran tu je mo żli wo ści otrzy ma nia mie szan ki o wy ma ga -
nych pa ra me trach. Dla te go w ka żdym przy pad ku ko niecz ne jest zba da -
nie da nej emul sji pod ką tem mo żli wo ści otrzy ma nia mie szan ki mi ne ral -
no -emul syj nej z da nym kru szy wem. 

We wszyst kich przy pad kach, gdy istot na jest przy czep ność as fal tu
wy trą co ne go z emul sji do kru szy wa, w wy ma ga niach jest po da na war -
tość ad he zji. Jed nak ba da nia la bo ra to ryj ne, wy ko ny wa ne zgod nie 
PN -EN 13614 nie da wa ły mia ro daj nych wy ni ków, dla te go w WT -3 za -
miesz czo ny zo stał Za łącz nik 2, w któ rym okre ślo na jest do dat ko wa me -
to da ozna cza nia ad he zji as fal tu, wy trą co ne go pod czas pro ce su roz pa du,
do kru szy wa. Do pie ro jed no cze sne za sto so wa nie tych dwóch me tod ba -
daw czych po zwa la okre ślić rze czy wi stą przy dat ność da nej emul sji
do za mie rzo ne go za sto so wa nia z da nym kru szy wem.

W Wy tycz nych Tech nicz nych po da no w Za łącz ni ku 4 „Przy kład in -
for ma cji to wa rzy szą cej ozna ko wa niu zna kiem bu dow la nym B. Do uży -
wa nia ta kie go zna ku i wpro wa dza nia wy ro bu bu dow la ne go do ob ro tu
na ry nek kra jo wy upraw nie ni są wy łącz nie pro du cen ci, któ rzy po sia da ją
cer ty fi kat za kła do wej kon tro li pro duk cji (ZKP) da ne go wy ro bu bu dow la -
ne go. Ta ka in for ma cja po win na być do łą cza na do ka żdej par tii od bie ra -
nej emul sji as fal to wej. W przy pad ku wy da nia cer ty fi ka tu przez jed nost -
kę no ty fi ko wa ną, pro du cent jest upraw nio ny do ozna ko wa nia wy ro bu
zna kiem CE, co umo żli wia wpro wa dze nie wy ro bu do ob ro tu na te re nie
Unii Eu ro pej skiej.

Po wy ższe in for ma cje po ka zu ją, że rok 2009 bę dzie okre sem przej -
ścio wym, w któ rym wszyst kie stro ny pro ce sów in we sty cyj nych w dro go -
wnic twie – in we sto rzy, pro jek tan ci, pro du cen ci i od bior cy emul sji as fal -
to wych po win ni za sto so wać w prak tycz nym dzia ła niu wy ma ga nia WT -3
czy też Za łącz ni ka Kra jo we go NA (po je go wpro wa dze niu przez Pol ski
Ko mi tet Nor ma li za cyj ny) do PN -EN 13808. Po zwo li to w zna czą cym
stop niu roz wią zać więk szość pro ble mów do ty czą cych apli ka cji ka tio no -
wych emul sji as fal to wych w bu dow nic twie dro go wym, z ja ki mi mo żna
się by ło spo tkać w cią gu ostat nich 5 lat.
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Wstęp

Ha łas sa mo cho do wy jest jed nym z naj bar dziej do kucz li wych ro dza -
jów ha ła su. Na je go dzia ła nie na ra żo nych jest naj więk sza licz ba lud no -
ści. Z te go po wo du po szu ku je się ró żnych me tod je go ogra ni cze nia. Ce -
lo wość sto so wa nia okre ślo nych me tod re duk cji ha ła su sa mo cho do we -
go, uwa run ko wa na jest me cha ni zma mi je go ge ne ra cji. 

Głów ny mi źró dła mi ha ła su sa mo cho do we go są: ha łas sil ni ka, ukła -
du wy de cho we go oraz od dzia ły wa nie opon sa mo cho du z na wierzch nią
jezd ni. Ten ostat ni ro dzaj ha ła su okre śla ny jest ja ko tzw. ha łas to cze nia. 

Ha łas sil ni ka oraz ukła du wy de cho we go jest do mi nu ją cy przy sto sun -
ko wo ma łych pręd ko ściach ru chu. Mó wi się na wet o tzw. pręd ko ści gra nicz -
nej, po ni żej któ rej do mi nu je ha łas ukła du na pę do we go, na to miast po wy żej
tej pręd ko ści – ha łas to cze nia sta je się głów nym źró dłem ha ła su. Na prze -
ło mie ostat nich lat ob ser wu je się ob ni że nie pręd ko ści gra nicz nej – co
świad czy o tym, że uda ło się ob ni żyć emi sję ha ła su sil ni ka oraz ukła du wy -
de cho we go, na to miast naj więk szym pro ble mem po zo stał ha łas to cze nia. 

Od cze go za le ży wiel kość ha ła su sa mo cho do we go? 

Ha łas ge ne ro wa ny w trak cie ru chu po jaz du sa mo cho do we go za le ży od:
Ń pręd ko ści ru chu – im więk sza pręd kość tym ha łas jest rów nież

więk szy,
Ń ro dza ju i sta nu na wierzch ni jezd ni (w tym rów nież obec no ści

nie rów no ści jezd ni),
Ń tem pe ra tu ry na wierzch ni jezd ni (im wy ższa tem pe ra tu ry jezd ni

tym ha łas ge ne ro wa ny pod czas ru chu mniej szy),
Ń ro dza ju opon. 
Te ma tem ni niej sze go ar ty ku łu jest wpływ na wierzch ni jezd ni na ha łas

sa mo cho do wy. Jest to je den z naj wa żniej szych czyn ni ków de cy du ją cych
o po zio mie ha ła su sa mo cho do we go. W za le żno ści od te go po ja kiej na -
wierzch ni je dzie po jazd (na wierzch nia np. z SMA – w tym wiel kość gry su,

z be to nu as fal to we go, z kost ki bru ko wej), po ziom ha ła su mo że się ró żnić
o kil ka de cy be li, przy czym za le ży to rów nież od pręd ko ści ru chu. Ha łas ge -

ne ro wa ny przez po ru sza ją cy się po jazd sa mo cho do wy na na wierzch niach
okre śla nych mia nem „ci chych”1 jest mniej szy niż ha łas ge ne ro wa ny przez
ten sam po jazd na na wierzch ni tra dy cyj nej (np. ty pu be ton as fal to wy). Wy -
ni ka to ze struk tu ry tych na wierzch ni. Ci che na wierzch nie za wie ra ją w swo -
jej struk tu rze wię cej tzw. wol nej prze strze ni, two rząc na po wierzch ni tzw.
po ry. Są to nie wiel kie wnę ki wy peł nio ne po wie trzem (rys. 1). 

Fa la aku stycz na pa da ją ca na po wierzch nię dro gi wy mu sza drga nia
po wie trza we wnę kach. Na sku tek tar cia po wie trza o ich ścian ki, ha łas
jest tłu mio ny i tyl ko nie wiel ka część ener gii aku stycz nej zo sta je od bi ta
(rys. 2). Im więk sza licz ba wnęk i im więk sze są ich roz mia ry tym tłu -
mie nie fa li aku stycz nej jest więk sze. 

Ro dza je ci chych na wierzch ni dro go wych

Do nie daw na sto so wa no dwa ro dza je ci chych na wierzch ni: jed no -
i dwu war stwo we. Na wierzch nie jed no war stwo we (rys. 3) zbu do wa ne są
tyl ko z jed nej war stwy (z re gu ły o zró żni co wa nej wiel ko ści gry su), na to -
miast dwu war stwo we – z war stwy gru bo ziar ni stej (war stwa dol na) oraz
war stwy drob no ziar ni stej (war stwa gór na). 

Obec nie wy ko rzy stu je się sze reg ró żnych na wierzch ni . Na wierzch -
nie te ró żnią się skła dem mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej, wiel ko ścią

Wa dy i za le ty 
ci chych na wierzch ni dro go wych
dr Ro man Go łę biew ski*

* dr Ro man Go łę biew ski – In sty tut Aku sty ki UAM, Po znań
AkustiX Sp. z o.o.

Rys. 1. Wnę ki (po ry) na po wierzch ni ci chej na wierzch ni dro go wej

Rys. 2. Po chła nia nie fa li aku stycz nej na sku tek wie lo krot nych od bić
we wnę ce ci chej na wierzch ni dro go wej

Rys. 3. Sche mat na wierzch ni jed no war stwo wej

1) Na wierzch nie te cza sa mi są na zy wa ne na wierzch nia mi po ro wa ty mi – z uwa gi na zwięk -
szo ną za war tość wol nej prze strze ni w struk tu rze na wierzch ni. Za war tość tej wol nej
prze strze ni w obec nie sto so wa nych ci chych na wierzch niach, nie upo wa żnia jed nak
do na zwa nia tych na wierzch ni po ro wa ty mi.
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gry su, gru bo ścią, wła ści wo ścia mi aku stycz ny mi, ży wot no ścią oraz za -
kre sem sto so wa nia. Nie któ re ro dza je ci chych na wierzch ni nie są za le ca -
ne w po bli żu skrzy żo wań i rond. 

Sku tecz ność aku stycz na ci chych na wierzch ni dro go wych

Sku tecz ność aku stycz na na wierzch ni dro go wych za le ży od ich ro dza -
ju i skła du war stwy, od ro dza ju po jaz dów sa mo cho do wych oraz od pręd -
ko ści ru chu (z re gu ły, re duk cja ha ła su na ci chych na wierzch niach jest
więk sza dla po jaz dów lek kich niż dla cię żkich). Im więk sza pręd kość ru -
chu, tym tłu mie nie ha ła su jest więk sze. Wy ni ka stąd, że sto so wa nie ci -
chych na wierzch ni dro go wych jest szcze gól nie uza sad nio ne na dro gach
za miej skich, gdzie pręd kość ru chu jest więk sza niż w te re nach za bu do wa -
nych. Na rys. 5 przed sta wio no po rów na nie po zio mu mo cy aku stycz nej
po jaz dów lek kich, w funk cji pręd ko ści ru chu, na dwóch ro dza jach na -
wierzch ni: z be to nu as fal to we go oraz na ci chej na wierzch ni wy ko na nej
w Po zna niu na ul. Serb skiej (na od cin ku od Ron da So li dar no ści do ul. Na -
ra mo wic kiej). Na ry sun ku za miesz czo no za le żność po zio mu mo cy aku -
stycz nej po jaz dów – pa ra me tru, któ ry cha rak te ry zu je wła ści wo ści aku -
stycz ne źró dła ha ła su, a nie za le ży od wa run ków pro pa ga cji. Nie mo żna
za tem wią zać tej wiel ko ści z wła ści wo ścia mi po la aku stycz ne go. 

Jak wi dać z ry sun ku 5 ró żni ca w po zio mie ha ła su ge ne ro wa ne go
na dwóch ro dza jach na wierzch ni za le ży od pręd ko ści ru chu: im więk sza
pręd kość tym sku tecz ność aku stycz na ci chych na wierzch ni, okre ślo na
ja ko ró żni ca po zio mu ha ła su na na wierzch ni z be to nu as fal to we go oraz
na ci chej na wierzch ni, jest więk sza. W wa run kach miej skich, w za le żno -

ści od ro dza ju na wierzch ni oraz pręd ko ści ru chu, sku tecz ność aku stycz -
na ci chych na wierzch ni mo że wy no sić do kil ku de cy be li. Na te re nach
za miej skich sku tecz ność ta jest więk sza.

W prze ci wień stwie do in nych me tod re duk cji ha ła su, np. ekra nów
aku stycz nych czy ogra ni czeń pręd ko ści ru chu, ci che na wierzch nie nie
wzbu dza ją ne ga tyw nych emo cji. Prze pro wa dzo ne w tym za kre sie ba da -
nia an kie to we w Po zna niu po ka za ły do bry spo łecz ny od biór ta kich na -
wierzch ni. 

Do dat ko wą za le tą ci chych na wierzch ni jest więk sze bez pie czeń stwo
ru chu. Ze wzglę du na zwięk szo ną za war tość wol nej prze strze ni, wo da
nie zbie ra się na po wierzch ni jezd ni, ale zo sta je od pro wa dzo na w głąb
struk tu ry na wierzch ni, aż do war stwy nie prze pusz czal nej.

Sto so wa nie ci chych na wierzch ni dro go wych ja ko me to dy re duk cji
ha ła su sa mo cho do we go jest uza sad nio ne szcze gól nie w przy pad kach,
gdy prze kro cze nia do pusz czal nych po zio mów dźwię ku w śro do wi sku
wy no szą do kil ku de cy be li. Sto so wa nie ta kich na wierzch ni jest tań sze
niż sto so wa nie ekra nów aku stycz nych. Nie ste ty te go ro dza ju na wierzch -
nie dro go we ma ją dwie pod sta wo we wa dy: 

Ń w okre sie zi mo wym są dro ższe w utrzy ma niu niż na wierzch nie
tra dy cyj ne,

Ń po pew nym cza sie wła ści wo ści po chła nia ją ce ha łas za ni ka ją,
co spo wo do wa ne jest za nie czysz cze nia mi, któ re wy peł nia ją
wnę ki (po ry) i zmniej sza ją ich ob ję tość (rys. 6). 

Zmniej sze nie ob ję to ści wnęk na po wierzch ni jezd ni, po wo du je, że
wła ści wo ści aku stycz ne na wierzch ni dro go wej gwał tow nie spa da ją.
Na ry sun ku 7 przed sta wio no za le żność po zio mu ha ła su w funk cji pręd -
ko ści ru chu, dla na wierzch ni z be to nu as fal to we go oraz ci chej na -
wierzch ni – tuż po jej wy ko na niu oraz po 3 i 6 la tach eks plo ata cji.
Po wy ko na niu ci chej na wierzch ni po ziom ha ła su znacz nie spadł w po -
rów na niu do po zio mu na ist nie ją cej uprzed nio na wierzch ni z be to nu as -
fal to we go. Nie ste ty po trzech la tach od wbu do wa nia, na sku tek za nie -
czysz czeń, któ re wy peł ni ły po ry na po wierzch ni dro gi, po ziom ha ła su
wzrósł. Po ko lej nych 3 la tach po ziom ha ła su nie uległ zmia nie. W obu
okre sach cza su (3 i 6 lat po wy ko na niu) po ziom ha ła su na ci chej na -
wierzch ni jest mniej szy niż był na sta rej sta rej na wierzch ni z be to nu as -
fal to we go. Jest to spo wo do wa ne tym, iż sta ra na wierzch nia dro gi by ła
w bar dzo złym sta nie tech nicz nym (licz ne spę ka nia, nie rów no ści po -
przecz ne i po dłu żne, ubyt ki), co spo wo do wa ło, że ha łas ge ne ro wa ny
w trak cie ru chu po jaz dów sa mo cho do wych był więk szy. 

Licz ne ba da nia i do świad cze nia zgro ma dzo ne w Eu ro pie Za chod niej
po ka zu ją, że ci che na wierzch nie są szcze gól nie po dat ne na za nie czysz -
cze nia w mia stach, gdzie jest zde cy do wa nie wię cej za nie czysz czeń niż
po za mia stem. Spra wia to, że ci che na wierzch nie tra cą swo je wła ści wo -

Rys. 5. Po ziom mo cy aku stycz nej po jaz dów lek kich na na wierzch ni
z be to nu as fal to we go oraz ci chej na wierzch ni

Rys. 6. Po ry na na wierzch ni jezd ni wy peł nio ne 
przez za nie czysz cze nia

Rys. 4. Sche mat na wierzch ni dwu war stwo wej
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ści ab sorp cyj ne już po upły wie 2-3 lat od wy ko na nia – przy za ło że niu,
że nie są one czysz czo ne. Po za mia stem jest znacz nie mniej za nie czysz -
czeń i do dat ko wo pręd kość ru chu jest wy ższa niż w mie ście (np. na dro -
gach szyb kie go ru chu). Dzię ki tym dwóm czyn ni kom ci che na wierzch -
nie w dłu ższym okre sie cza su utrzy mu ją wła ści wo ści ab sorp cyj ne. Dla -
cze go? Pod czas ru chu po jaz du z du żą pręd ko ścią, po mię dzy na wierzch -
nią jezd ni a ko łem sa mo cho du wy twa rza się bar dzo du że ci śnie nie po -
wie trza, któ re „wy py cha” za nie czysz cze nia w stro nę dol nych warstw
jezd ni. W ta kiej sy tu acji mo żna mó wić o „sa mo oczysz cza ja cych” wła -
ści wo ściach na wierzch ni jezd ni. 

Zi mo we utrzy ma nie ci chych na wierzch ni

Aby utrzy mać do bre wła ści wo ści po chła nia ją ce ha łas, wy ma ga się
in ne go spo so bu utrzy ma nia ci chych na wierzch ni – przede wszyst kim
w okre sie zi mo wym. Do świad cze nia ze bra ne w kra jach, któ re sto su ją
ci che na wierzch nie już od wie lu lat, po zwa la ją sfor mu ło wać wy ma ga nie
„wcze śniej szej re ak cji” w okre sie zi mo wym. Tem pe ra tu ra tych na wierzch -
ni spa da szyb ciej niż na wierzch ni tra dy cyj nych i z te go wzglę du nie mo -
żna do puścić do sy tu acji, gdy wo da znaj du ją ca się we wnę kach na po -
wierzch ni dro gi za mar z nie, gdyż mo że to do pro wa dzić do znisz cze nia

struk tu ry gór nej war stwy na wierzch ni jezd ni. W ce lu za po bie gnię ciu za -
mar z nię ciu wo dy na le ży sto so wać sól, na to miast nie za le ca się sto so wa -
nia pia sku. Na na wierzch niach tra dy cyj nych sól mie sza się z wo dą na po -
wierzch ni jezd ni, na to miast w przy pad ku na wierzch ni ze zwięk szo ną za -
war to ścią wol nej prze strze ni (wy stę po wa nie wnęk na po wierzch ni jezd ni),
pro ces ten do ko nu je się we wnątrz po rów. Z te go po wo du „za po trze bo wa -
nie” na sól tych na wierzch ni jest więk sze. Oce nia się, że mo że być ono
o 25-100 % więk sze niż dla na wierzch ni tra dy cyj nych. 

Czysz cze nie ci chych na wierzch ni

Aby sku tecz ność aku stycz na nie zmie nia ła się w cza sie (nie za ni ka -
ła) ci che na wierzch nie na le ży czy ścić. Ce lem te go dzia ła nia jest usu -
nię cie za nie czysz czeń z gór nej war stwy na wierzch ni – z wnęk (po rów).
Czysz cze nie to po win no być prze pro wa dza ne cy klicz nie, 2 ra zy w cią gu
ro ku, przy czym czę stość tej ope ra cji za le ży od pręd ko ści ru chu na dro -
dze oraz na tę że nia ru chu. Im więk sza pręd kość oraz więk sze na tę że nie
ru chu – tym rza dziej trze ba czy ścić na wierzch nie. Pierw sze czysz cze nie
po win no od być się naj da lej pół ro ku po uło że niu na wierzch ni. Je śli do -
pro wa dzi się do cał ko wi te go wy peł nie nia wnęk na po wierzch ni jezd ni
– nie bę dzie mo żli we sku tecz ne wy czysz cze nie ta kiej na wierzch ni. 

Obec nie sto su je się ró żne me to dy czysz cze nia. Naj czę ściej wy ko -
rzy stu je się stru mień wo dy pod bar dzo du żym ci śnie niem (ok. 100 bar),
a na stęp nie, przy wy ko rzy sta niu spe cjal nej ru ry ssą cej, wy cią ga się wo -
dę ra zem z za nie czysz cze nia mi. Po od fil tro wa niu, wo dę mo żna wy ko rzy -
stać do dal szych ope ra cji czysz cze nia. Ci che na wierzch nie czy ści się
rów nież przy wy ko rzy sta niu po wie trza pod bar dzo du żym ci śnie niem.
Wy bór okre ślo nej me to dy czysz cze nia jest uza le żnio ny od jej efek tyw -
no ści, któ rą okre śla się ja ko ilość zgro ma dzo nych za nie czysz czeń oraz
od kosz tów. Je śli okre ślo na me to da czysz cze nia po zwa la zgro ma dzić
sto sun ko wo nie wiel ką ilość za nie czysz czeń – na le ży ją sto so wać czę -
ściej, je śli na to miast me to da ce chu je się więk szą efek tyw no ścią – sto -
su je się ją rza dziej. 

Z da nych li te ra tu ro wych wy ni ka, że naj bar dziej sku tecz ną me to dą,
jest me to da wy ko rzy stu ją ca wo dę. Nie ste ty jest ona rów nież naj dro ższa
(z te go po wo du stosuje się ta kie urzą dze nia, któ re po zwa la ją na od zy ski -
wa nie wo dy do dal szych ope ra cji). Naj tań szym spo so bem jest czysz cze -
nie z użyciem po wie trza, przy czym jest to me to da mniej efek tyw na, przez
co na le ży ją sto so wać bar dzo czę sto w cią gu ro ku. 

Rys. 7. Po ziom mo cy aku stycz nej po jaz dów lek kich na na wierzch ni
z be to nu as fal to we go oraz na ci chej na wierzch ni – w ró żnym okre sie

cza su od jej wy ko na nia

Od Au to ra:
*) Fir ma Aku stiX Sp. z o.o. jest fir mą kon sul tin go wą w bra nży aku stycz nej. Po sia da my la bo ra to rium aku stycz ne wy ko nu ją ce po mia ry te re no we z za kre su aku -

sty ki bu dow la nej, prze my sło wej i aku sty ki śro do wi ska. Wy ko nu je my ma py aku stycz ne miast, pro gra my ochro ny przed ha ła sem dla miast, dróg kra jo wych
i li nii ko le jo wych po za aglo me ra cja mi oraz za kła dów prze my sło wych, pro jek ty aku stycz ne sal kon cer to wych, bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej, stu diów na -
gra nio wych, itp. Wię cej in for ma cji na stro nie: www.aku stix.pl oraz pod ad re sem pocz ta@aku stix.pl. 
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Al do na Mi zgal ska* 

Wal ka z ha ła sem

Wpro wa dze nie

An kie ty prze pro wa dzo ne wśród miesz kań ców du żych miast w roz wi -
nię tych kra jach wska zu ją, że w więk szo ści z nich, ha łas jest po strze ga ny
ja ko głów ne źró dło za gro że nia dla zdro wia lu dzi. Pro blem ten do ty czy
przede wszyst kim Eu ro py, gdzie Ko mi sja Eu ro pej ska wy da ła Dy rek ty -
wę 49 EC z dnia 25 czerw ca 2002 r., któ ra po sta na wia iż więk sze mia sta
bę dą mu sia ły opra co wać stra te gicz ne ma py ha ła su i od po wia da ją ce im
pla ny ak cji, ma ją ce na ce lu ob ni że nie li mi tu war to ści po zio mów ha ła su.

Ha łas ko mu ni ka cyj ny na le ży do za gro żeń, któ re są szcze gól nie
ucią żli we dla miesz kań ców miast i te re nów przy le głych do wa żniej szych
dróg i au to strad, a więc wszę dzie tam, gdzie głów nym źró dłem ha ła su
jest ruch sa mo cho do wy. Ale i prze jazd tram wa ju spra wia, że szy by do -
mów drga ją jesz cze przez dłu ższy czas. Ko niecz no ścią sta je się więc,
ob ni że nie po zio mu ha ła su emi to wa ne go przez układ opo na / na wierzch -
nia. Dla te go też fir my dro go we usi łu ją roz wi nąć i za pro po no wać no we
tech no lo gie na wierzch ni, w ce lu roz wią za nia te go pro ble mu.

Źró dła po wsta wa nia ha ła su

Czym jest ha łas? Ha łas jest szyb ką zmia ną ci śnie nia at mos fe rycz -
ne go w cza sie, cha rak te ry zu je go wy so ka czę sto tli wość i in ten syw ność.
Opi sy wa ny jest ja ko nie po żą da ny dźwięk. Ha łas mie rzy się po zio mem
ci śnie nia aku stycz ne go. Ci śnie nie aku stycz ne jest ró żni cą mię dzy ci -
śnie niem chwi lo wym i ci śnie niem aku stycz nym.

Na ha łas dro go wy skła da się przede wszyst kim:
Ń dźwięk ge ne ro wa ny w związ ku z po ru sza niem się po jaz du,
Ń ha łas po wsta ją cy na sty ku opo ny z na wierzch nią,
Ń od głos sil ni ka,
Ń sys tem wy de cho wy i na pę do wy po jaz du.
Po ziom ha ła su dla ka żde go z tych ele men tów za le ży od pręd ko ści

po jaz du. Za rów no pro du cen ci sa mo cho dów, pro du cen ci opon i in ży nie -
ro wie dro go wi pra cu ją nad ogra ni cze niem ha ła su, nie za le żnie od sie bie.

Jak ra dzić so bie z ha ła sem? Sto so wa ne są ró żne roz wią za nia ta kie
jak np. usta wia nie przy dro gach ekra nów dźwię ko chłon nych, in sta lo wa -
nie an ty wi bra cyj nych pod ło ży tram wa jo wych, wpro wa dza nie ogra ni cze -
nia ru chu w cen trach du żych miast. Jed nak nie za wsze są one mo żli we
do za sto so wa nia.

Wy ni ki ba dań i ana liz pro wa dzo nych w kra jach Eu ro py Za chod niej
świad czą o po trze bie zwró ce nia więk szej uwa gi na pro blem ogra ni cze -
nia po zio mu ha ła su dro go we go po przez udo sko na le nia na wierzch ni dro -
go wych.

Po miar ha ła su

Po miar ha ła su jest skom pli ko wa nym za gad nie niem W przy pad ku
bu do wy głów nych dróg, po ziom ha ła su ja ki trze ba wziąć pod uwa gę, to
nie ha łas ja ki mo żna osza co wać dzi siaj, ale po ziom ja kie go mo żna się
spo dzie wać za 20 lat.

Jed nost ką uży wa ną do po mia ru ha ła su jest de cy bel dB (A), któ ry
mie rzy ci śnie nie aku stycz ne. Jest to wa żny pa ra metr, któ ry bie rze
po uwa gę czu łość ucha ludz kie go, za le żną od czę sto tli wo ści ha ła su.

War stwa ście ral na re du ku ją ca ha łas

Jest praw dą, że na wierzch nia re du ku ją ca ha łas zo sta ła wy na le zio -
na przez przy pa dek, tak jak in ne prze ło mo we tech no lo gie (np. pe ni cy -
li na). Po cho dze nie na wierzch ni re du ku ją cych ha łas da tu je się oko ło 20
lat te mu, kie dy po ja wił się pierw szy as falt po ro wa ty. Mie szan ki as fal tu
po ro wa te go by ły opra co wy wa ne z po wo dów bez pie czeń stwa. Za da niem
as fal tu po ro wa te go jest wchła nia nie wo dy desz czo wej i jej dre naż po -
przez po wło kę, dzię ki wy so kiej za war to ści wol nych prze strze ni (25
do 30%). Od mo men tu wy na le zie nia, mie szan ki po ro wa te udo wod ni ły
swo ją sku tecz ność, kon tro lu jąc od pływ wo dy opa do wej, co umo żli wia
kie row com do brą wi docz ność i bez piecz niej szą jaz dę po mo krej na -
wierzch ni.

Nie ocze ki wa nym efek tem as fal tu po ro wa te go, jak się póź niej oka -
za ło, jest je go zdol ność do re du ko wa nia emi sji ha ła su po przez wchła -
nia nie i wy chwy ty wa nie czę ści ha ła su we wnątrz po ro wa tej po wierzch ni.

Tech no lo gie fir my CO LAS

COL SOFT
Uży wa nie kau czu ku w mie szan kach mi ne ral no -as fal to wych nie jest

no wo ścią. Pierw sze pró by tech no lo gii dro go wych z wy ko rzy sta niem kau -
czu ku z od zy sku po cho dzą z koń ca lat 60-tych. Mia ły one miej sce
w Szwe cji i zna ne są pod pa ten tem o na zwie RU BIT. Póź niej pa tent ten
zło żo ny zo stał w USA, gdzie wdro żo no go pod na zwą Plus Ri de. Mie szan -
ki te za wie ra ły gra nu la ty kau czu ku o dość du żych wy mia rach (2/6 mm).

Wy ra że nie kau czuk od no si się do kau czu ku z od zy sku. Po cho dzi on
z roz drob nie nia i mia żdże nia zu ży tych opon. Na le ży wy szcze gól nić dwie
ro dzi ny mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych za wie ra ją cych kau czuk z od -
zy sku. Te dwie ro dzi ny ró żnią się mię dzy so bą spo so bem wpro wa dze nia
kau czu ku i ocze ki wa ny mi wła ści wo ścia mi.

W przy pad ku pierw szej ro dzi ny spo sób ten, na zy wa ny „mo krą dro -
gą”, po le ga na wpro wa dze niu kau czu ku do wią zań as fal to wych mie szan -
ki. Ce lem jest wy pro du ko wa nie as fal tu mo dy fi ko wa ne go, aże by zwięk -
szyć je go lep kość i spój ność. Ta tech ni ka jest sto so wa na do pro duk cji
be to nów as fal to wych cien kich i dre nu ją cych.* inż. Al do na Mi zgal ska – CO LAS Pol ska
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W przy pad ku dru giej ro dzi ny spo sób, któ ry jest na zy wa ny „su chą
dro gą”, po le ga się na wpro wa dze niu do mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej
pu drów lub zia ren kau czu ku mia żdżo ne go, ja ko agre ga tów w za pi sie for -
mu ły mie szan ki.

COL SOFT na le ży do tej wła śnie ro dzi ny. COL SOFT jest mie szan ką
mi ne ral no -as fal to wą ukła da ną w cien kiej i bar dzo cien kiej war stwie.
Do pro duk cji tej mie szan ki za sto so wa no kau czuk z od zy sku. Pierw sze
dy wa ni ki z COL SOFT -u zo sta ły uło żo ne w Pol sce w 2000 r. na uli cy Het -
mań skiej w Po zna niu (fot. 1). Za sto so wa na gra nu la cja mie szan ki
– 0/8 mm (nie cią głość 2/5). Gru bość ukła da nych warstw 3 – 4 cm.
Osią gnię cia aku stycz ne to re duk cja ha ła su o min. 3 dB (A) w sto sun ku
do sta rej na wierzch ni (po miar ha ła su wy ko na ny przy od bio rze bu do wy).

RU GO SOFT
Tech no lo dzy la bo ra to rium fir my CO LAS ca ły czas pra cu ją nad udo -

sko na le niem mie sza nek re du ku ją cych ha łas. I tak w 2003 ro ku po wsta ła
mie szan ka RU GO SOFT. Za sto so wa na gra nu la cja 0/8 mm. Gru bość ukła da -
nych warstw 3 – 4 cm. Prze pro wa dzo ne po mia ry ha ła su wy ka za ły je go ob -
ni że nie o 3 – 5 dB (A). Z mie szan ki RU GO SOFT wy ko na no w 2004 r. war -
stwę ście ral ną na ob wod ni cy Gnie zna w cią gu dro gi kra jo wej nr 15 (fot. 2).

Wszyst kie mie szan ki zo sta ły ob ję te nad zo rem In sty tu tu Ba daw cze -
go Dróg i Mo stów w War sza wie. Nad zór ten obej mo wał fa zę pro duk cji,
ukła da nia oraz eks plo ata cji mie sza nek fir my CO LAS.

Do pro wa dzi ło to w kon se kwen cji do otrzy ma nia Apro bat Tech nicz -
nych na na sze pro duk ty. Po sia da my Apro ba ty na mie szan ki COL SOFT
i RU GO SOFT oraz na as falt mo dy fi ko wa ny COL FLEX.

Po nad to re cep tu ry mie sza nek zo sta ły zwe ry fi ko wa ne po zy tyw nie
przez La bo ra to rium Dro go we w Po zna niu.

NA NO SOFT
Te osią gnię cia nie po zwo li ły jed nak pra cow ni kom fir my CO LAS

spo cząć na lau rach. NA NO SOFT to naj now sze osią gnię cie w tech no lo -
gii mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych o wła ści wo ściach re du ku ją cych
ha łas. Za pro jek to wa na przez aku sty ków wy so kiej ja ko ści mie szan ka NA -
NO SOFT, prze zna czo na do bu do wy i re no wa cji wszyst kich ka te go rii
dróg, jest ja snym do wo dem za an ga żo wa nia fir my CO LAS w zwal cza nie
ha ła su od ru chu dro go we go. 

Dy wa nik o gru bo ści 25 mm wy ko na ny z NA NO SOFT za pew nia 8 ra -
zy więk sze wy ci sze nie w sto sun ku do kon wen cjo nal nych mie sza nek. Za -
sto so wa na gra nu la cja 0/5 mm, a wła ści wie 1/5 z uwa gi na wy miar uży -
te go kru szy wa. Gru bość ukła da nej war stwy 3 cm. Osią gnię cia aku stycz -
ne to re duk cja ha ła su o 7 a miej sca mi 10 dB (A). 

W 2007 r. z mie szan ki NA NO SOFT wy ko na no war stwę ście ral ną
na ul. Serb skiej w Po zna niu (fot. 3).

Me to dy po mia ru ha ła su

Po mia ry na tę że nia ha ła su ba da ne są ró żny mi me to da mi. Wy bra no
me to dę sta ty stycz ne go prze jaz du SPB oraz me to dę przy cze po wą CPX.

Po mia ry me to dą SPB prze pro wa dzo no zgod nie z nor mą PN -EN
ISO 11819-1:2004 „Aku sty ka. Po mia ry na wierzch ni dróg na ha łas dro -
go wy. Część 1: Me to da sta ty stycz na po mia ru pod czas prze jaz du”.

Me to da ta po le ga na bez po śred nim po mia rze, przy po mo cy mi kro -
fo nów, po zio mu ha ła su emi to wa ne go przez po je dyn cze po jaz dy. Mi kro -
fo ny umiesz czo ne są w od le gło ści 7,5 m od osi pa sa, po któ rym po ru -

Fot. 1 Wbudowywanie mieszanki COLSOFT– ul. Hetmańska 
– m. Poznań, 2000 r.

Fot. 3 NANOSOFT – ul.Serbska m. Poznań,  2007 r.

Fot. 2 RUGOSOFT – obwodnica Gniezna w ciągu dr. krajowej nr 15,
2004 r. 
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sza się po jazd. Do ba dań sto su je się trzy ka te go rie sa mo cho dów: pierw -
sza to sa mo cho dy oso bo we i do staw cze, dru ga – cię ża ro we 2-osio we
i trze cia – sa mo cho dy cię ża ro we 3-osio we. Ba da nia prze pro wa dził ze -
spół Wy dzia łu Aku sty ki Uni wer sy te tu Po znań skie go. 

W 2008 ro ku fir ma CO LAS Pol ska zle ci ła kom plek so we po mia ry ha -
ła su me to dą CPX na wy bra nych od cin kach wy ko na nych na wierzch ni re -

du ku ją cych ha łas oraz na na wierzch niach po rów naw czych. Po mia ry wy -
ko nał ze spół Po li tech ni ki Gdań skiej, a ich wy ni ki przed sta wia rys. 1.

Pod su mo wa nie

Od 10 lat fir ma CO LAS Pol ska z po wo dze niem ukła da na wierzch nie
o wła ści wo ściach re du ku ją cych ha łas na uli cach Po zna nia, Wro cła wia
oraz na dro gach kra jo wych. 

Prze pro wa dza my po mia ry ce lem wy ka za nia sku tecz no ści tych na -
wierzch ni w ob ni że niu ha ła śli wo ści. Jed na kże naj więk szą sa tys fak cję
da ją nam od czu cia użyt kow ni ków i miesz kań ców przy le głych te re nów,
któ rzy za uwa ża ją istot ną ró żni cę de cy be li. To prze cież dla nich fir my
dro go we sta ra ją się roz wi jać no we pro duk ty i tech no lo gie, któ re od po -
wia da ją na ich po trze by. Ta ką po trze bą jest re duk cja ha ła su.

Bi blio gra fia:
1. Apro ba ta Tech nicz na IB DiM Nr AT/2005-03-0950 Mie szan ka mi ne ral no -gu mo wo -

-asfal to wa COL SOFT
2. Apro ba ta Tech nicz na IB DiM Nr AT/2007-03-2232 Mie szan ka mi ne ral no -as fal to wa 

RU GO SOFT
3. Apro ba ta Tech nicz na IB DiM Nr AT/2006-03-0987 As falt dro go wy mo dy fi ko wa ny 

COL FLEX
4. Spra woz da nie z ba dań ha ła su na wierzch ni dro go wych – Po li tech ni ka Gdań ska

Rys. 1 Wy ni ki po mia rów ha ła su me to dą CPX na od cin kach 
na wierzch ni re du ku ją cych ha łas i na od cin kach po rów naw czych

Z a p r o s z e n i e

Zarząd PSWNA ma zaszczyt serdecznie zaprosić 
do wzięcia udziału w:

obchodach Jubileuszu 10-lecia 
Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców 

Nawierzchni Asfaltowych,

które odbędą się 5 listopada 2009 w Hotelu Holiday Inn w Józefowie k/Warszawy 
podczas XXI Seminarium Technicznego PSWNA

organizowanego w dniach 4-6 listopada 2009 r. pod hasłem: 
„XXI wiek w drogownictwie”

Zapraszamy do aktywnej współpracy w realizacji działań mających na celu poprawę polskiego drogownictwa.

Członkowie Zarządu PSWNA

Z życia Stowarzyszenia
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