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Wpro wa dze nie

Po opu bli ko wa niu w 2006 r. Eu ro pej skich Norm se rii 13108, do ty -
czą cych wy ma gań wo bec mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych wy twa rza -
nych i wbu do wy wa nych na go rą co (da lej mma), wszyst kie kra je człon -
kow skie Unii Eu ro pej skiej zo sta ły zo bo wią za ne do im ple men ta cji tych
wy ma gań do kra jo wych prze pi sów praw nych. W Niem czech za koń czo no
opra co wa nie lo gicz ne go pa kie tu re gu la cji, obej mu ja ce go prze pi sy TL
Asphalt -StB 07 („Tech ni sche Lie fer be din gun gen für Asphalt mi sch gut für
den Bau von Ver kehrsflächen be fe sti gun gen” – „Tech nicz ne wa run ki do -
staw mma do bu do wy na wierzch ni dro go wych”) i ZTV Asphalt -StB 07
(„Zusätzli che Tech ni sche Ver trags be din gun gen und Rich tli nien für den
Bau von Ver kehrsflächen be fe sti gun gen aus Asphalt” – „Do dat ko we wa -
run ki tech nicz ne i wy tycz ne bu do wy na wierzch ni dro go wych z mma”).
Oby dwa te prze pi sy zo sta ły skie ro wa ne do sto so wa nia na za miej skich
dro gach fe de ral nych, zgod nie z pi sma mi okól ny mi Nr 16/2008
i 17/2008 z dnia 19.09.2008 Fe de ral ne go Mi ni ster stwa Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Roz wo ju Miast. Prze pi sy te po win ny zo stać wpro wa dzo ne
do prak ty ki przez po szcze gól ne lan dy nie po źniej niż od 1. stycz -
nia 2009 r.

Nie miec kie prze pi sy do ty czą ce mma – ana lo gicz nie jak re gu la cje
do ty czą ce warstw z kru szyw nie zwią za nych, na wierzch ni bru kow co wych
i warstw z kru szyw zwią za nych spo iwa mi hy drau licz ny mi – są trzy czę -
ścio we. Eu ro pej skie re gu la cje obej mu ją ce wy ma ga nia wo bec pro du ko -
wa nych mma zo sta ły wpro wa dzo ne prze pi sem TL Asphalt -StB 07, na to -
miast me to dy ba dań mma wg EN – prze pi sem TP Asphalt -StB 07
(„Tech ni schen Prüfvor schri ften für Asphalt” – „Tech nicz ne me to dy ba -
dań mma”). Po nie waż nor ma li za cja eu ro pej ska nie usta la żad nych wy -
ma gań do ty czą cych wbu do wy wa nia mma, jak też go to wych warstw wy -
ko na nych z mma, to za gad nie nia te zo sta ły ure gu lo wa ne w Niem czech
w prze pi sie ZTV Asphalt -StB 07. Nie któ re in no wa cje w tych trzech prze -
pi sach bę dą da lej omó wio ne.

Ko niecz na jest w tym miej scu wzmian ka, że rów no le gle z wy mie -
nio ny mi wy żej prze pi sa mi zo sta ły opu bli ko wa ne i wpro wa dzo ne do sto -
so wa nia in ne re gu la cje, któ re są ści śle zwią za ne z pro duk cją mma.

Tak więc opra co wa no prze pis TL Bi tu men -StB 07 („Tech ni sche Lie -
fer be din gun gen für Straßen bau bi tu men und ge brauchs fer ti ge Po ly mer -
mo di fi zier te Bi tu men” – „Tech nicz ne wa run ki do staw as fal tów dro go -

wych i go to wych do uży cia as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi”).
Jest to do ku ment wdra ża ją cy w Niem czech po sta no wie nia nor my:
EN 12591 – za wie ra ją cej wy ma ga nia wo bec as fal tów dro go wych oraz
EN 14023 – za wie ra ją cej kla sy fi ka cję as fal tów mo dy fi ko wa nych po li -
me ra mi. Prze pis TL Bi tu men -StB 07 za stą pił za rów no „sta rą” nor mę
EN 12591 z 1999 r. jak rów nież wy da ne w 2001 r. „Tech nicz ne wa run ki
do staw as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi” („Tech ni sche Lie fer be -
din gun gen für ge brauchs fer ti ge po ly mer mo di fi zier te Bi tu men” – w skró -
cieTL PmB).

TL Asphalt -StB 07 

Eu ro pej skie wy ma ga nia wo bec mma

W prze pi sie TL Asphalt -StB 07 („Tech ni sche Lie fer be din gun gen für
Asphalt mi sch gut für den Bau von Ver kehrsflächen be fe sti gun gen”
– „Tech nicz ne wa run ki do staw mma do bu do wy na wierzch ni dro go -
wych”) za miesz czo no wy ma ga nia za rów no wo bec ma te ria łów wyj ścio -
wych do pro duk cji mma (kru szy wa, uziar nie nie, le pisz cza, za war tość
wol nych prze strze ni itd.) jak i mma. Za tem prze pis TL Asphalt -StB 07
jest nie miec kim do ku men tem wdra ża ja cym eu ro pej skie wy ma ga nia wo -
bec mma, za war te w se rii norm EN 13108.

Se ria norm EN 13108 skła da się z 10 ni żej wy mie nio nych czę ści:
Część 1: Be ton as fal to wy
Część 2: Be ton as fal to wy do bar dzo cien kich warstw
Część 3: Mięk ki as falt
Część 4: HRA (ang. Hot Rol led Asphalt)
Część 5: SMA 
Część 6: As falt la ny
Część 7: As falt po ro wa ty
Część 8: De strukt as fal to wy
Część 20: Pierw sze ba da nie ty pu (Wstęp ne ba da nie ty pu)
Część 21: Za kła do wa kon tro la pro duk cji
W czę ściach 1 do 7 za war te są wy ma ga nia wo bec ró żnych ro dza jów

mma, w czę ści 8 – do ty czą ce de struk tu as fal to we go, część 20 do ty czy
pierw sze go ba da nia ty pu, część 21 – za kła do wej kon tro li pro duk cji (da -
lej ZKP). Spo śród czę ści 1 do 7 nie uwzględ nio nio w nie miec kich prze -
pi sach czę ści 2, 3 i 4, gdyż za wie ra ją one wy ma ga nia wo bec ta kich ro -
dza jów mma, któ re w Niem czech nie ma ją żad ne go zna cze nia. Mie szan -
ki te nie są po wszech nie pro du ko wa ne. Sta no wią spe cy ficz ne roz wią za -
nia sto so wa ne tyl ko w kil ku kra jach eu ro pej skich i dla te go w Niem czech
zo sta ły po mi nię te. Treść czę ści 8, któ ra do ty czy de struk tu as fal to we go,
zo sta ła wdro żo na w 2006 r. prze pi sem TL AG -StB 06 („Tech ni sche Lie -
fer be din gun gen für Asphalt gra nu lat” – Tech nicz ne wa run ki do staw gra -

Wy ma ga nia wo bec mie sza nek 
mi ne ral no -as fal to wych wg prze pi sów
nie miec kich – sys tem i in ter pre ta cja

Bernd Nol le*

* mgr inż. Bernd Nolle – TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung 
und Innovation GmbH, Niemcy
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nu la tu as fal to we go”). Część 21, do ty czą cą ZKP, za cho wa no ja ko część
sa mo dziel ną (nie za le żną), któ ra nie zo sta ła uwzględ nio na w nie miec kim
do ku men cie apli ka cyj nym do se rii EN 13108. Ce lem lep sze go zro zu mie -
nia tre ści tej czę ści i uła twie nia jej wdro że nia, jak rów nież w in te re sie
jed no li te go sto so wa nia, opra co wa no w FGSV (For schungs ge sel l schaft
für Straßen und Ver kehr swe sen – Sto wa rzy sze nie Na uko wo -Ba daw cze
Dro go wnic twa i Trans por tu) i opu bli ko wa no w 2008 r., „Ko men tarz (Ob -
ja śnie nia) do EN 13108 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we na go rą co – Wy -
ma ga nia, Część 21: Za kła do wa kon tro la pro duk cji” („Erläute run gen zur
EN 13108 Asphalt mi sch gut – Mi sch gu tan for de run gen, Te il 21: We rk se -
ige ne Pro duk tion skon trol le”).

Tak więc prze pi sem TL Asphalt -StB wdro żo no w Niem czech 5 czę -
ści EN 13108, ni żej wy mie nio ne:
• EN 13108-1 Be ton as fal to wy,
• EN 13108-5 SMA,
• EN 13108-6 As falt la ny,
• EN 13108-7 As falt po ro wa ty,
• EN 13108-20 Pierw sze ba da nie ty pu (Wstęp ne ba da nie ty pu).

Ozna cze nie ro dza jów i ty pów mma sto so wa nych w Niem czech

Po sze gól nym ro dza jom mma przy pi sa no no we ozna cze nia:
AC do ty czy wszyst kich be to nów as fal to wych.

W ce lu od ró żnie nia ko niecz ne by ło wpro wa dze nie na stę pu ją cych
kra jo wych uzu peł nień:
AC T be ton as fal to wy do war stwy pod bu do wy,
AC B be ton as fal to wy do war stwy wią żą cej,
AC D be ton as fal to wy do war stwy ście ral nej,
AC TD be ton as fal to wy do jed no war stwo wej na wierzch ni as fal to wej,
SMA mie szan ka ma styk so wo -gry so wa,
MA as falt la ny,
PA as falt po ro wa ty.

Ozna cze nie po szcze gól nych ro dza jów mma za wie ra ta kże wy miar
naj więk sze go ziar na kru szy wa w mie szan ce mi ne ral nej. Do dat ko wo
w ozna cze niu mma po da wa ne jest kra jo we uzu peł nie nie, uwzględ nia ją -
ce ob cią że nie dro gi ru chem:
L lek kim, 
N nor mal nym,
S cię żkim.

Przy kła dy:
AC 32 T S be ton as fal to wy do war stwy pod bu do wy, z kru szy wem

do 32 mm, prze zna czo ny na dro gę ob cią żo ną cię żkim ru -
chem (do tych cza so we ozna cze nie: be ton as fal to wy do war -
stwy pod bu do wy 0/32 CS)

AC 11 D N be ton as fal to wy do war stwy ście ral nej z kru szy wem
do 11 mm, prze zna czo ny na dro gę o nor mal nym ob cią że niu
ru chem (do tych cza so we ozna cze nie: be ton as fal to wy 0/11)

MA 8 D N as falt la ny do war stwy ście ral nej z kru szy wem do 8 mm,
prze zna czo ny na dro gę o nor mal nym ob cią że niu ru chem
(do tych cza so we ozna cze nie: as falt la ny 0/8)

Uży cie gra nu la tu as fal to we go

W prze pi sie TL Asphalt -StB 07 wpro wa dzo no re gu la cje do ty czą ce
uży cia gra nu la tu as fal to we go do pro duk cji mma w na wią za niu do po sta -
no wień TL AG -StB 06.

Sto sow nie do tych prze pi sów uży cie gra nu la tu as fal to we go jest
mo żli we do pro duk cji wszyst kich be to nów as fal to wych i as fal tów la -
nych. W ogra ni czo nym za kre sie mo żli we jest też uży cie gra nu la tu as fal -
to we go do mie sza nek SMA. W tym przy pad ku obo wią zu ją wa run ki prze -
tar go we, je śli umo żli wia ją za sto so wa nie gra nu la tu as fal to we go, lub gdy
prze wi dzia no, że od po wied nio mo gą być za ak cep to wa ne do dat ko we
ofer ty za mien ne. Ge ne ral ne do pusz cze nie uży cia gra nu la tu do SMA nie
jest obec nie prze wi dzia ne. Cał ko wi cie wy klu czo ne jest sto so wa nie gra -
nu la tu do as fal tu po ro wa te go. Tak więc opra co wa no jed no li te fe de ral ne
re gu la cje do ty czą ce uży cia gra nu la tu as fal to we go do pro duk cji mma,
któ re za stą pi ły do tych cza so we re gu la cje po szcze gól nych lan dów.

Pierw sze ba da nie ty pu (Wstęp ne ba da nie ty pu)

No wo ścią jest okre śle nie „Pierw sze ba da nie ty pu”. Ba da nie to mu -
si być prze pro wa dzo ne do ka żde go skła du mie szan ki mi ne ral no -as fal to -
wej przed pierw szym jej za sto so wa niem. Do wy ko na nia pierw sze go ba -
da nia ty pu mie szan kę wy twa rza się w la bo ra to rium. Nie do pusz cza się
za sto so wa nia do te go ba da nia mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej z bie żą -
cej pro duk cji w wy twór ni mma. Pierw sze ba da nie ty pu jest wa żne do 5
lat.

Ko lej ne ba da nie ty pu mma mu si być prze pro wa dzo ne przed upły -
wem 5 lat od pierw sze go ba da nia, je śli wy stą pią na stę pu ją ce oko licz -
no ści:
– zmia na miej sca wy do by cia i/lub pro du cen ta kru szy wa,
– zmia na ty pu kru szy wa (typ pe tro gra ficz ny),
– zmia na ka te go rii wła ści wo ści kru szy wa, zde fi nio wa nej w TL Ge ste in -

-StB („Tech ni sche Lie fer be din gun gen für Ge ste inkörnun gen im
Straßen bau” – „Tech nicz ne wa run ki do staw  kru szyw w bu dow nic twie
dro go wym”), 

– zmia na gę sto ści mie szan ki mi ne ral nej o wię cej niż 0,05 g/cm3,
– zmia na ro dza ju lub ty pu le pisz cza as fal to we go,
– prze kro cze nie do pusz czal nych gra nic roz pię to ści wy ni ków wła ści wo -

ści gra nu la tu as fal to we go.
Wszyst kie wy ma ga nia, któ re są usta lo ne w TL Asphalt -StB 07, od -

no szą się wy łącz nie do wy ni ków pierw sze go ba da nia ty pu. Pierw sze ba -
da nie ty pu jest do wo dem te go, że wy ma ga nia TL Asphalt -StB 07 są
speł nio ne. Nie jest za tem żad nym do wo dem przy dat no ści mma do okre -
ślo ne go za sto so wa nia w ra mach kon trak tu. Przez to bra ku je po wią za nia
wła ści wo ści mma z wy ma ga nia mi kon trak tu. Lu kę tą wy peł nia prze pis
ZTV Asphalt -StB 07. Da lej bę dzie to jesz cze szcze gó ło wo wy ja śnio ne.

Oce na zgod no ści

No wo ścią jest rów nież okre śle nie oce ny zgod no ści, któ ra po win na
być prze pro wa dzo na wg sys te mu 2+. Ozna cza to, że pro du cent mma
wy ko nu je sam pierw sze ba da nie ty pu lub zle ca je go wy ko na nie oraz ma
obo wią zek opra co wać i wdro żyć sys tem za kła do wej kon tro li pro duk cji
(ZKP).

Sys tem ZKP prze kra cza wy ma ga ne do tych czas ra my kon tro li we -
wnętrz nej. Sta no wi on ele ment sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią, w któ rym
m. inn. do ku men to wa ne są: fak tycz ny stan tech nicz ny wy twór ni, wszyst -
kie czyn no ści i od po wie dzial ność. Jed nost ka nad zo ru ją ca i cer ty fi ku ją -
ca do ko nu je, zgod nie z dy rek ty wą „Wy ro by bu dow la ne”, pierw szej in -
spek cji wy twór ni i ZKP, jak rów nież spraw dza w ko lej nych, re gu lar nych
od stę pach kon tro le pro wa dzo ne w sys te mie ZKP. Je śli jed nost ka nad zo -
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ru ją ca i cer ty fi ku ją ca uzna, że za rów no wy twór nia jak i ZKP speł nia ją wy -
ma ga nia nor my oraz pro duk cja od by wa się zgod nie z do ku men ta cją, to
wy sta wia pro du cen to wi mma cer ty fi kat ZKP. 

Pro du cent mma wy sta wia wów czas de kla ra cję zgod no ści i jest on
nie tyl ko upo wa żnio ny, ale ma obo wią zek ozna ko wa nia swo je go wy ro bu
zna kiem CE, np. w do ku men cie do sta wy.

TP Asphalt -StB 07

Prze pis tech nicz ny TP Asphalt -StB 07 („Tech ni schen Prüfvor schri -
ften für Asphalt” – „Tech nicz ne ba da nia mma”) wpro wa dza w Niem -
czech pa kiet Eu ro pej skich Norm se rii 12697 Mie szan ki mi ne ral no -as -
fal to we – Me to dy ba dań, któ ry do tych czas skła da się z 47 czę ści. Ideą
opra co wa nia tych norm by ło ujed no li ce nie me tod ba dań mma w kra jach
UE. Spo wo do wa ło to, że po szcze gól ne kra je, do któ rych na le żą ta kże
Niem cy, mu sia ły do sto so wać ca ły sze reg ba dań do no wych me tod.
W tych kra jach cho dzi ta kże o wszel kie utra co ne do świad cze nia i pod -
sta wy oce ny, któ re by ły ze bra ne we dług do tych cza so wych me tod ba dań.
Skut ki w umo wach bu dow la nych wy ni ka ją ce z te go ujed no li ce nia (zu ni -
fi ko wa nia) me tod ba dań nie by ły bra ne pod uwa gę (w trak cie opra co wy -
wa nia norm se rii 12697). 

Do no wych me tod ba dań w Niem czech na le żą m.in. ozna cza nie gę -
sto ści mma lub gę sto ści ob ję to ścio wej za gęsz czo nych mma w prób -
kach Mar shal la al bo w prób kach od wier co nych z war stwy na wierzch ni.
No we me to dy ozna cza nia skut ku ją in ny mi wy ni ka mi, a w kon se kwen cji
in ny mi za war to ścia mi wol nych prze strze ni.

Osta tecz nie z te go po wo du za ist nia ła ko niecz ność usta le nia no -
wych wy ma gań wo bec za war to ści wol nych prze strze ni w prób kach Mar -
shal la oraz w wy ko na nych war stwach, cho ciaż do tej po ry dys po no wa -
no tyl ko nie wiel ki mi do świad cze nia mi ze sto so wa nia tych no wych me -
tod ba daw czych. Na pod sta wie do tych cza so wych do świad czeń oraz
prac ba daw czych wy ma ga nia od no śnie za war to ści wol nych prze strze ni
w prób kach Mar shal la i w go to wej war stwie zo sta ły ob ni żo ne o 0,5%
(V/V) w be to nie as fal to wym do warstw wią żą cej i ście ral nej oraz SMA.
W wy pad ku mma do war stwy pod bu do wy wol ne prze strze nie któ re zo -
sta ły okre ślo ne me to dą ob li cze nio wą, znaj du ją się oko ło 2 % (V/V) po -
wy żej war to ści ozna czo nej przy wa że niu w za nu rze niu. Po nie waż do -
tych czas w tym wy pad ku gór na gra ni ca za war to ści wol nych prze strze ni
w prób kach Mar shal la w pierw szym ba da niu ty pu by ła bar dzo wy so ka,
wy no szą ca 10% (V/V), to przy ję to w TL Asphalt -StB 07 nie zmie nio ną
roz pię tość wy ma ga nia. 

Aby uzy skać do bre za gęsz cze nie i trwa łość warstw ście ral nych
z SMA, ob ni żo no do dat ko wo gór ną gra ni cę za war to ści wol nych prze -
strze ni o 0,5% (V/V) w pierw szym ba da niu ty pu, jak rów nież mak sy mal -
ną jej za war tość we wbu do wa nej war stwie. Tak więc w wy pad ku SMA
za war tość wol nych prze strze ni w prób kach Mar shal la, ozna czo na no wą
me to dą, po win na za wie rać się po mię dzy 2,5 i 3,0% (V/V). To le ran cja
wy no si 1% (V/V) w od nie sie niu do war to ści gra nicz nej okre ślo nej
w pierw szym ba da niu ty pu. W go to wej war stwie ście ral nej z SMA za -
war tość wol nych prze strze ni nie po win na prze kro czyć 5% (V/V). Zmia -
na skła dów SMA w po rów na niu do do tych cza so wych re cept jest tyl ko
wów czas wy ma ga na, je śli w pierw szym ba da niu ty pu zwar tość wol nych
prze strze ni zo sta ła okre ślo na po mię dzy 3,5 i 4% (V/V).

W trak cie wpro wa dza nia w Niem czech Eu ro pej skich Norm, do ty czą -
cych me tod ba dań mma, zwra ca no du żą uwa gę, aby – o ile to mo żli we
– po zo sta wić do tych cza so we pod sta wy oce ny. Tak więc po zo sta wio no
na ra zie nie zmie nio ne war to ści tem pe ra tu ry, w któ rych spo rzą dza ne są
prób ki Mar shal la do prze pro wa dze nia pierw sze go ba da nia ty pu i wy ko -
ny wa nia kon tro l nych ba dań tj. 135°C w wy pad ku uży cia as fal tu dro go -
we go i 145°C je śli le pisz czem jest as falt mo dy fi ko wa ny po li me ra mi.
Wpro wa dze nie eu ro pej skich re gu la cji 1:1 mo gło by ozna czać cał ko wi tą
re zy gna cję z pod staw oce ny za war to ści wol nych prze strze ni i stop nia
za gęsz cze nia.

ZTV Asphalt -StB 07 

Prze pis ZTV Asphalt -StB 07 („Zusätzli che Tech ni sche Ver trags be -
din gun gen und Rich tli nien für den Bau von Ver kehrsflächen be fe sti gun -
gen aus Asphalt” – „Do dat ko we wa run ki tech nicz ne i wy tycz ne bu do wy
na wierzch ni dro go wych z mma”) za wie ra re gu la cje do ty czą ce wbu do -
wy wa nia mma i wy ma ga nia wo bec go to wej war stwy. Nie jest za tem do -
ku men tem wpro wa dza ją cym Nor my Eu ro pej skie. Eu ro pej skie gre mia
nor ma li za cyj ne nie wy ka za ły do tąd żad ne go za in te re so wa nia re gu la cją
umow nych wa run ków bu do wy dróg jak np. wy ma ga nia wo bec rów no ści,
stop nia za gęsz cze nia lub ter min przedaw nie nia rosz czeń z ty tu łu wad. 

No wo ści

Przy ję to no we usta le nia do ty czą ce zwią za nia warstw, szwów, po łą -
czeń, szcze lin i for mo wa nia kra wę dzi.

Ja ko za le ce nie wpro wa dzo no wbu do wy wa nie war stwy peł ną sze ro -
ko ścią tj. we dług mo żli wo ści okre ślo nych w kontr ak cie i w ra zie po trze -
by z uży ciem za si la cza. 

Ja ko no wą tech no lo gię wpro wa dzo no jed no war stwo wą war stwę
ście ral ną z as fal tu po ro wa te go. Dwu war stwo wa war stwa z as fal tu po ro -
wa te go (niem. ZWO PA) bę dzie uwzględ nio na w no wym wy da niu za le ceń
do ty czą cych wy ko ny wa nia warstw ście ral nych z tej mie szan ki.

No wo ścią są rów nież re gu la cje od no szą ce się do wy ko ny wa nia as -
fal to wych warstw kom pak to wych, tj. wbu do wy wa nie war stwy wią żą cej
z be to nu as fal to we go i war stwy ście ral nej z SMA, bez po śred nio jed na
po dru giej, gdy war stwa wią żą ca jest jesz cze go rą ca i nie za gęsz czo na
oraz nie na da je się do ru chu. Za gęsz cza nie oby dwu warstw od by wa się
jed no cze śnie do pie ro po ich uło że niu. 

Oce na zgod no ści

Ist nie ją ca przed tem lu ka po mię dzy pierw szym ba da niem ty pu
i kon trak tem bu dow la nym zo sta ła wy peł nio na oce ną zgod no ści. Wy ko -
naw ca, zgod nie z nie miec kim pra wem kon trak to wym, jest zo bo wią za ny
wy ka zać zle ce nio daw cy zgod ność uży tych ma te ria łów wyj ścio wych
i wy two rzo nych z nich mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych. 

Na stę pu je to przez tak zwa ną oce nę zgod no ści. Oce na zgod no ści
jest przed sta wia na przez wy ko naw cę kon trak tu, a więc przez fir mę bu -
dow la ną, któ ra wbu do wu je mma. Jest to czy sto for mal ny do ku ment,
któ ry fi zycz nie nie za wie ra wy ni ków ba dań.

Oce na zgod no ści za wie ra da ne do ty czą ce skła du mma, któ ry zo stał
okre ślo ny w ra mach pierw sze go ba da nia ty pu i oświad cze nie wy ko naw -
cy o przy dat no ści tej mie szan ki do prze wi dy wa ne go ce lu za st oso wa nia.
Tym sa mym więc pierw sze ba da nie ty pu i kon trakt bu dow la ny są wza -
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jem nie po wią za ne. Da ne z oce ny zgod no ści są po tem trak to wa ne ja ko
mia ro daj ne do wy ko na nia i od bio ru ro bót. Do tych da nych od no szą się
ta kże do pusz czal ne to le ran cje, któ re są za war te w ZTV Asphalt StB 07.

To le ran cje

To le ran cje wy zna cza się łącz nie z:
– nie unik nio nych ro bo czych od chy łek przy pro duk cji mma,
– roz rzu tów przy po bie ra niu pró bek,
– pre cy zji me to dy ba daw czej.

Spo sób okre śla nia to le ran cji ob ja śnia ni żej po da ny przy kład do ty -
czą cy za war to ści le pisz cza.

Zgod nie z TL Asphalt -StB 07 naj mniej sza za war tość le pisz cza
w mie szan ce SMA 8 S – przy gę sto ści kru szy wa 2,65 g/cm3 – po win na
wy no sić 7,2% (m/m). W ra mach pierw sze go ba da nia ty pu okre ślo no
opty mal ną za war tość le pisz cza w tej mie szan ce, wy no szą cą 7,3%
(m/m). Tak więc wy ma ga nie TL Asphalt -StB 07 jest speł nio ne.

Mie szan ka ta, zgod nie z przed sta wio nym pierw szym ba da niem ty -
pu, po win na być za sto so wa na do wy ko na nia ro bót. Fir ma wy ko naw cza,
któ ra prze pro wa dzi ła oce nę zgod no ści, od po wied nio z re gu la cja mi ZTV
Asphalt -StB 07, przed kła da tą oce nę za ma wia ją ce mu. Da ne za war te
w tej oce nie zgod no ści, a więc ta kże za war tość le pisz cza wy no szą -
ca 7,3% (m/m), sta no wią skła do wą część kon trak tu. I dla te go w ZTV
A sphalt -StB 07 za war te są to le ran cje do ty cza ce za war to ści le pisz cza.

W mie szan ce SMA 8 S za war tość le pisz cza mo że ró żnić się
o ± 0,5% (m/m) od war to ści po da nej w oce nie zgod no ści, w tym wy -
pad ku 7,3% (m/m), któ ra zo sta ła okre ślo na w pierw szym ba da niu ty pu. 

W oma wia nym przy kła dzie, za war tość le pisz cza po mię dzy 6,8
i 7,8% (m/m), ozna czo na w ba da niach kon tro l nych, speł nia wy mo gi
kon trak tu. Naj mniej sza za war tość le pisz cza okre ślo na w pierw szym ba -
da niu ty pu nie jest już bra na pod uwa gę. 

Do sta wa mma z kil ku wy twór ni

Po raz pierw szy usta lo no wy ma ga nia do ty cza ce do staw mma na bu -
do wę, od by wa ją cych się jed no cze śnie z kil ku wy twór ni. W wy pad ku
mie sza nek na war stwę pod bu do wy oce na zgod no ści po szcze gól nych
wy twór ni po win na być do sie bie do pa so wa na i ni żej wy mie nio ne ró żni -
ce nie po win ny być przkro czo ne:
– za war tość le pisz cza 0,3% (m/m),
– udział gru be go kru szy wa 3,0% (m/m) oraz
– udział wy peł nia cza 1,0% (m/m).

W wy pad ku mie sza nek na war stwy wią żą cą i ście ral ną wy ko na no
krok da lej. Wy ma ga ne jest do star cze nie ka żdo ra zo wo iden tycz nych
ocen zgod no ści, przy czym je dy nie do pusz cza się wa rian to wa nie ro dza -
ju uziar nie nia mie szan ki do war stwy wią ża cej. Ozna cza to, że wszyst kie
wy twór nie, któ re jed no cze śnie do star cza ją mma, mu szą sto so wać te sa -
me kru szy wa.

As falt la ny

W od nie sie niu do as fal tu la ne go wpro wa dzo no no we re gu la cje, któ -
re słu żą ochro nie miejsc pra cy. Emi sja opa rów i ae ro zo li z as fal tów nie
po win na prze kra czać 10 mg na ka żdy m3. Licz ne po mia ry w trak cie pro -

duk cji i wbu do wy wa nia as fal tu la ne go wy ka za ły, że speł nie nie te go wa -
run ku za le ży od tem pe ra tu ry wy twa rza nia i ukła da nia, któ ra nie po win na
prze kra czać 230°C. Aby za pew nić ta ką tem pe ra tu rę, po win ny być za sto -
so wa ne od po wied nie le pisz cza o ob ni żo nej lep ko ści lub do dat ki zmie -
nia ją ce lep kość le pisz cza. Obo wią zu ją w tym za kre sie za le ce nia wpro -
wa dzo ne przez BASt (Bun de san stalt für Straßen we sen – Fe de ral ny In -
sty tut Dro go wy) w pu bli ka cji „Do świad cze nia w sto so wa niu go to wych
wy ro bów i do dat ków ob ni ża ją cych tem pe ra tu rę mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych” („Er fah rungs sam m lung über die Ver wen dung von Fer tig -
pro duk ten und Zusätzen zur Tem pe ra tu rab sen kung von Asphalt”). 

Al ter na tyw nie mo gą być przed się bra ne ta kże in ne od po wied nie
środ ki tech nicz ne, ale ich sku tecz ność mu si być bez po śred nio wy ka za -
na np. przez po mia ry na bu do wie.

Po dej ście do wad i ter min przedaw nie nia rosz czeń z ty tu łu wad

Po dej ście do wad nie jest już ure gu lo wa ne w ZTV Asphalt StB 07,
tyl ko w do ku men cie HVA B -StB („Hand buch über die Ver ga be und Bau -
le istung im Straßen - und Brücken bau” – „Pod ręcz nik zle ca nia ro bót
w bu dow nic twie dro go wo – mo sto wym”). Re gu la cja ta nie zo sta ła opra -
co wa na przez pa ry te to we gre mium FGSV (For schungs ge sel l schaft für
Straßen und Ver kehr swe sen – Sto wa rzy sze nie Na uko wo -Ba daw cze Dro -
go wnic twa i Trans por tu), tyl ko przez fe de ral ne mi ni ster stwo (Bun de smi -
ni ste rium für Ver kehr, Bau und Stad ten twic klung – Fe de ral ne Mi ni ster -
stwo Trans por tu, Bu dow nic twa i Roz wo ju Miast). 

Ko lej ną część ZTV Asphalt -StB sta no wią re gu la cje do ty czą ce po trą -
ceń. Jed na kże nie są one obo wiąz ko wym ele men tem kon trak tu. Za sto -
so wa nie re gu la cji do ty cza cych po trą ceń wy ma ga ka żdo ra zo wo uzgod -
nie nia po mię dzy part ne ra mi kon trak tu.

Ter min przedaw nie nia rosz czeń z ty tu łu wad zo stał czę ścio wo zmie -
nio ny. Wy no si on w przy szło ści 5 lat w od nie sie niu do kon struk cji na -
wierzch ni w kla sach bu do wy SV i I, je śli jest ona wy ko ny wa na ja ko peł -
na prze bu do wa, a więc nie eta po wa na, względ nie gdy prze bu do wa obej -
mu je dwie war stwy as fal to we wią żą cą i ście ral ną o łącz nej gru bo ści
więk szej od 11,5 cm lub gdy ilość wbu do wa nych mie sza nek jest więk -
sza od 290 kg/m2. W kla sach bu do wy II do IV lub mniej szej gru bo ści
wbu do wy wa nych warstw al bo mniej szej ilo ści mma obo wią zu je stop -
nio wa nie do 4,3 i 2 lat ter mi nu przedaw nie nia rosz czeń z ty tu łu wad.

Tłu ma cze nie ar ty ku łu z ję zy ka nie miec kie go: 
mgr inż. Han na K. Wa lęc ka

We ry fi ka cja tłu ma cze nia: mgr inż. Kon rad Ja błoń ski

Od re dak cji:
Wy ra ża my po dzię ko wa nie Pa nu dr. inż. Igo ro wi Rut t mar z TPA In sty -

tu tu Ba dań Tech nicz nych Sp. z o.o. za po moc w uzy ska niu ar ty ku łu.
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Wpro wa dze nie

Opra co wa nie no wych prze pi sów RVS (Rich tli nien und Vor schri ften
für das Straßen we sen – Wy tycz ne i in struk cje w bu dow nic twie dro go -
wym), do ty czą cych mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych (da lej w skró cie:
mma) by ło ko niecz ne z wie lu wzglę dów. 

Z jed nej stro ny zmie ni ły się za ło że nia re gu lu ją ce wy ma ga nia wo bec
mma (opu bli ko wa na zo sta ła se ria Eu ro pej skich Norm 13108), z dru giej
zaś ko niecz ne i sen sow ne by ło „otwar cie” prze pi sów, umo żli wia ją ce
sto so wa nie no wych tech no lo gii bu do wy. Bar dzo istot ną spra wą by ło
opra co wa nie wszyst kich zmian zgod nie z se rią norm EN 13108, któ re
w Au strii zo sta ły wdro żo ne nor ma mi se rii ÖNORM B358ff i przy go to wa -
nie od po wied nich do nich prze pi sów RVS. Okres na ich opra co wa nie był
bar dzo krót ki i wy no sił za le d wie 1,5 ro ku.

W se zo nie bu dow la nym 2010 r. sy tu acja wy glą da ła na stę pu ją co:

wy cho dząc z se rii norm EN 13108
↓

uka zu je się rów no cze śnie se ria norm ÖNORM B358ff
↓

i RVS do ty czą ce mma

W ni niej szym ar ty ku le bę dzie przed sta wio ny w skró cie prze gląd
spo so bu opra co wa nia ob szer nych za dań i no wej tre ści prze pi sów RVS
do ty czą cych mma. Na sza sy tu acja na po cząt ku opra co wy wa nia no wych
RVS by ła po rów ny wal na do „sy tu acji w dżun gli”. Spo wo do wa ło to ko -
niecz ność usu nię cia już na po cząt ku prac wie lu nie ja sno ści. Ale by li -
śmy do brej my śli, że wszy scy współ pra cu ją cy wy peł nią naj le piej po sta -
wio ne za da nia. 

Opra co wa nie prze pi sów

Opra co wa nie prze pi sów RVS zo sta ło po wie rzo ne ko mi te to wi tech -
nicz ne mu AA06 (Ar be it saus schuss 06 „Schich ten aus Heißmi sch gut”
– „War stwy z mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co”) Sto wa rzy -
sze nia Na uko wo -Ba daw cze go Dro go wnic twa, Ko lej nic twa i Trans por tu
(For schungs ge sel l schaft Straße, Schie ne und Ver kehr – FSV). Po nie waż
po sta wio ne za da nie by ło ob szer ne, bo do ty czy ło po now ne go opra co wa -
nia wszyst kie go, co do ty czy ło wa żnych do tych czas wy tycz nych i wpro -

wa dze nia zmian wy ni ka ją cych z norm wy ro bów, wy bra no in no wa cyj ne
roz wią za nie. 

Opra co wa nie prze pi sów RVS po dzie lo no po mię dzy 6 grup ro bo -
czych (Ar be it skre isen – AK). Udział przed sta wi cie li zle ce nio daw ców
i wy ko naw ców ro bót w ka żdej gru pie ro bo czej był mniej wię cej rów ny.
Głów ny ko mi tet AA 06 skła dał się z kie row ni ków i ich za stęp ców po -
szcze gól nych grup ro bo czych. W ka żdej gru pie ro bo czej (AK 1 do 6) za -
my ka no treść opra co wa nia. Na stęp nie głów ny ko mi tet AA 06 do pro wa -
dzał do zbie żno ści wy ni ki prac po szcze gól nych grup ro bo czych. W ten
spo sób pra ce od by wa ły się z udzia łem sze ro kie go i re pre zen ta tyw ne go
gro na spe cja li stów. 

Or ga ni gram ko mi te tu tech nicz ne go AA 06 ze wszyst ki mi gru pa mi
ro bo czy mi:

AA 06 War stwy z mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co
↓

→ wy ma ga nia dla au to strad i dróg szyb kie go ru chu (w ge stii 
AS FI NAG – Spół ki Ak cyj nej zaj mu ją cej się fi nan so wa niem, bu -
do wą, utrzy ma niem i po bie ra niem opłat za ko rzy sta nie z au -
striac kiej sie ci au to strad i dróg eks pre so wych)

→ wy ma ga nia dla dróg kra jo wych B i dróg kra jo wych L
→ wy ma ga nia dla dróg za kła do wych, gmin nych, dróg wiej skich

oraz in nych po wierzch ni prze zna czo nych do ru chu
→ mie szan ki mi ne ral no -as fal to we pro jek to wa ne me to dą fun da -

men tal ną
→ ba da nia i od biór warstw z mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
→ wy ma ga nia wo bec mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
Do tych czas obo wią zy wa ły ni żej wy mie nio ne prze pi sy (wy da -

nie 2007/2008) wo bec mma i warstw z nich wy ko na nych oraz ba dań
i od bio ru:

 RVS 08.97.05 Wy ma ga nia wo bec mma
 RVS 08.16.01 Wy ma ga nia wo bec warstw z mma
 RVS 11.03.21 Ba da nia i od biór
Po nad to obo wią zy wa ły jesz cze prze pi sy RVS 11.03.22 „Ba da nia

od bior cze” i RVS 08.16.08 „Bu do wa dróg gmin nych”. 
W wy ni ku opra co wa nia no wych prze pi sów w 2010 r. zre du ko wa no

licz bę RVS z 5 do 3.

Gdzie prze pi sy RVS znaj du ją obo wiąz ko we za sto so wa nie?

Prze pi sy RVS znaj du ją za sto so wa nie w Au strii we wszyst kich ro bo -
tach dro go wych z uży ciem mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co
na po wierzch niach prze zna czo nych do pu blicz ne go ru chu (po wierzch -

Wy ma ga nia wo bec mie sza nek 
mi ne ral no -as fal to wych wg prze pi sów
au striac kich – sys tem i in ter pre ta cja

Andreas Krajcsir*

* Andreas Krajcsir – TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung 
und Innovation, Austria
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nie prze zna czo ne do ru chu po jaz dów sa mo cho do wych, po wierzch nie
przy dat ne do ru chu pie szych).

Te RVS mo gą być ta kże sto so wa ne do in nych po dob nych, pry wat -
nych po wierzch ni.

Łącz na dłu gość dróg w Au strii wy no si oko ło 107 000 km, w tym:
 sieć dróg ad mi ni stro wa na przez AS FI NAG:2 200 km (au to stra dy

A+dro gi szyb kie go ru chu S),
 9 dróg kra jo wych B+L:34 000 km,
 dro gi ad mi ni stro wa ne przez sa mo rzą dy: 71 000 km.
W dal szej czę ści ar ty ku łu przed sta wio ny bę dzie krót ki prze gląd

zmian/po pra wek w prze pi sach RVS, wy da nych w 2010 w po rów na niu
do wy da nia 2007/2008.

RVS 08.97.05 – Wy ma ga nia wo bec mma 
(wy da nie lu ty 2010 r.)

Mie szan ka mi ne ral no -as fal to wa we dług prze pi su RVS 08.97.05 jest
to mie szan ka wy pro du ko wa na w wy twór ni i wbu do wa na zgod nie
z RVS. 08.16.01.

Przy opra co wy wa niu prze pi su RVS 08.97.05 – Wy ma ga nia wo bec
mma po sta wio no kom pe tent nej gru pie ro bo czej 6 (AK 6) za da nie przy -
go to wa nia czy tel nej in struk cji, któ ra by ła by jed no cze śnie kom pro mi so -
wym do ku men tem po mię dzy re gu la cją tech nicz ną a pod ręcz ni kiem. Ja -
ko przy kład te go pro ce su przed sta wio na jest Ta be la 1 „Po dział i ozna -
cze nia mma”. W tej ta be li wy mie nio ne są wszyst kie mo żli we ro dza je
mma i cel ich za sto so wa nia. Są to wszyst kie do pusz czo ne ro dza je mma
i za le ca ne zgod nie z se rią norm ÖNORM B358ff.

Do dat ko wo w ta be li 1 za miesz czo ne są za le ce nia do ty czą ce za sto -
so wa nia po szcze gól nych ro dza jów mma do okre ślo nych warstw. Z fak -
tu, że w prak ty ce przy ozna cza niu ro dza jów mma wy stę pu ją jesz cze
pew ne nie ja sno ści, przy ję to no we ozna cze nia.

Przy kład:
Pra cow ni kom wy ko naw cy i za ma wia ją ce go za ser wo wa no do sze -

ściu ró żnych kon cep cji mie szan ki ty pu A5. To są ty py mie sza nek prze -
zna czo ne na dro gi gmin ne i na wierzch nie jed no war stwo we. Ozna cze nie
względ nie roz ró żnie nie ty pów mie sza nek by ło trud ne lub wręcz nie mo -
żli we. Dla te go ko niecz ne by ło opra co wa nie ty pu mma na dro gi gmin ne
i po dzie le nie mie szan ki ty pu A5. Te raz w RVS wy stę pu je typ mie szan ki
A5 „bar dzo szczel na” i A6 „szczel na”. Tym sa mym mo żli wy jest wy bór
od po wied nie go ty pu mma do okre ślo ne go ce lu za sto so wa nia. Wy ni ka ją
z te go no we ozna cze nia ty pów mma:

AC D deck,…A5,… kon cep cja mie szan ki bar dzo szczel nej,
AC D deck,…A6,…kon cep cja mie szan ki szczel nej.

Skład ni ki mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych

W od nie sie niu do skład ni ków mma wpro wa dzo no w RVS kil ka
zmian w for mie no wo ści i do sto so wa nia.

Kru szy wo – zmia na klas uziar nie nia wy nik nę ła z fak tu, że AS FI NAG
wy ma ga od wie lu lat, aby na sie ci dróg o naj wy ższej ran dze do mie sza -
nek mi ne ral no -as fal to wych prze zna czo nych na war stwy ście ral ne sto so -
wa ny był pia sek z twar dych skał (speł nia ją cych wy ma ga nie po le ro wal -
no ści). Do dat ko wo, po za do tych czas sto so wa ny mi kla sa mi kru szy wa G1
do G9, wpro wa dzo no no wą kla sę GS. Kla sa GS zo sta ła wy ró żnio na

w kla sie G1 do dat ko wym wy ma ga nia mi do ty czą cy mi: ja ko ści py łów,
wy ra żo nym war to ścią MBF i wskaź ni ka po le ro wal no ści pia sku PWS -F. 

As falt – w od nie sie niu do te go skład ni ka mma ko niecz ne by ło
wpro wa dze nie no wych norm (ÖNORM EN) i wy ni ka ją cych z te go fak tu
no wych wy ma gań i me tod ba dań. W ure gu lo wa niach tych przy ję to, że
do ba dań od bior czych do star cza ne go as fal tu bę dzie sto so wa na me to -
da 3-krot ne go RTFOT. 

Do oce ny sta rze nia as fal tu zgod nie z nor mą ÖNORM B 3610 „As -
fal ty dro go we” usta lo no wy ma ga nie od por no ści na tward nie nie.
Do oce ny tej od por no ści sto so wa na jest me to da we dług ÖNORM
EN 12607-1 z 3-krot nym cza sem trwa nia ba da nia (3 x 75 min.). Po bie -
ra nie pró bek as fal tu do ba dań ma miej sce na wy twór ni w trak cie je go
do sta wy przy pom po wa niu z cy ster ny do zbior ni ka. Pa ra me trem do oce -
ny jest wzrost tem pe ra tu ry mięk nie nia PiK, ozna czo nej zgod nie
z ÖNORM EN 1427, po 3-krot nym prze pro wa dze niu ba da nia RTFOT.

Wy ma ga nie do ty czą ce tward nie nia obo wią zu je je dy nie do oce ny
as fal tu dro go we go we dług ÖNORM B 3610 w mo men cie je go do sta wy.
Nie do ty czy i nie przed sta wia żad nej war to ści gra nicz nej tward nie nia as -
fal tu po okre ślo nym cza sie od je go wbu do wa nia, któ ry jest od zy ski wa -
ny z pró bek rdze nio wych od wier co nych z warstw na wierzch ni. 

De strukt as fal to wy – ja ko skład nik mma jest ma te ria łem, któ ry
co raz czę ściej jest po wtór nie wy ko rzy sty wa ny. Z te go po wo du uży cie
i po stę po wa nie z de struk tem zo sta ło na no wo ure gu lo wa ne w nor mie
ÖNORM B 3580-1 i prze pi sach RVS.

Istot ną zmia ną jest brak ogra ni cze nia ilo ści de struk tu w mma. Ilość
do da ne go de struk tu re gu lo wa na jest w za sa dzie we dług dwóch za sad,
zgod nie z ÖNORM EN 13108-8:

 Wy ma ga nia wo bec mma z lub bez de struk tu są ta kie sa me.
 Mo żli wość uzy ska nia ho mo ge nicz nej mie szan ki i jej ja ko ścio we

pa ra me try okre śla ją mak sy mal ny do da tek de struk tu.
W ta be li 2 po ka za ne jest do zwo lo ne i nie do zwo lo ne w Au strii za sto -

so wa nie de struk tu w ró żnych ro dza jach i ty pach mma oraz w po szcze -
gól nych war stwach.

De kla ro wa na roz pię tość wy ni ków

Sys tem de kla ro wa nej roz pię to ści wy ni ków (ozna czeń ba da nej wła -
ści wo ści) zo stał w ostat nich la tach usta lo ny w pierw szym ba da niu ty pu
(wstęp nym ba da niu ty pu). Prze pis RVS zo stał do pa so wa ny do te go sys -
te mu i zna lazł się w no wej wer sji tej re gu la cji.

Na rys. 1 przed sta wio ny jest schemat do ty czą cy sys te mu „de kla ro -
wa na roz pię tość wy ni ków”. W nor mach wy ro bu usta lo ne są ka te go rie
wła ści wo ści. War tość da nej wła ści wo ści ozna czo na w pierw szym ba da -
niu ty pu mu si znaj do wać się we wnątrz jed nej z ka te go rii. Pro du cent wy -
ro bu de kla ru je do tej wła ści wo ści swój za kres od chy łek. Jest on zwy kle
sy me trycz ny wo bec war to ści okre ślo nej w pierw szym ba da niu ty pu. 

W prze pi sie RVS w od nie sie niu do ba dań od bior czych są prze wi -
dzia ne al bo też nie do pusz czal ne od chył ki (to le ran cje) w od nie sie niu
do war to ści de kla ro wa nych przez pro du cen ta. Jest to ró żnie w za le żno -
ści od wła ści wo ści. Je śli war tość da nej wła ści wo ści wy kra cza po za do -
pusz czal ną od chył kę (to le ran cję) od bior czą, to na stę pu je po trą ce nie,
za ja kość. Je śli war tość da nej wła ści wo ści od bie ga tak da le ce od de -
kla ro wa nej roz pię to ści wy ni ków, iż ma my do czy nie nia z in nym wy ro -
bem, to obo wią zu je po stę po wa nie „brak od bio ru”.
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To le ran cje w ba da niach od bior czych przed sta wio ne są w trzech ta -
be lach prze pi su RVS 08.97.05 (wy da nie 2010 r.), od no szą cych się od -
po wied nio do:

 ma te ria łów wyj ścio wych,
 skła du mma, 
 pa ra me trów mma.
Do ty czą one stwier dze nia czy war tość ba da nej wła ści wo ści znaj du -

je się jesz cze na ak cep to wal nym po zio mie czy też od bie ga tak da le ce
od wy ma ga nej war to ści, że wła ści wość ta jest nie od po wied nia. W tym
dru gim wy pad ku pro wa dzi to do po stę po wa nia „brak od bio ru”.

Przy kład: 
Do wła ści wo ści „za war tość le pisz cza roz pusz czal ne go” z mie szan -

ki mi ne ral no -as fal to wej prze zna czo nej na war stwę ście ral ną AC D obo -
wią zu ją ni żej po da ne gra ni ce:
• de kla ro wa na przez pro du cen ta roz pię tość 

wy ni ków w pierw szym ba da niu ty pu 0,6 % (m/m) BB EP
• do pusz czal na od chył ka w ba da niach 

od bior czych BB EP do ± 0,1% 
• po trą ce nie za ja kość BB EP ± 0,2% do ± 0,3%
• brak od bio ru BB EP więk sza/mniej sza 0,3%

Nor ma Ro dzaj mie szan ki, war stwa Za sto so wa nie de struk tu w ty pie mie szan ki

AC D deck A1, A5, A6, A7
ÖNORM B 3580-1 AC D bin der H1, H2

AC D trag T1, T2, T3

ÖNORM B 3580 BBTM nie do pusz cza się

ÖNORM B 3584-1 SMA nie do pusz cza się

ÖNORM B 3585 MA nie do pusz cza się

ÖNORM B 3586-1 PA nie do pusz cza się

Ta be la 2. Za sto so wa nie de struk tu w ró żnych ro dza jach i ty pach mma oraz w po szcze gól nych war stwach

Objaśnienia:
Merkmal-Kategorie gemäß  ÖNORM B358ff – kategoria właściwości wg serii norm ÖNORM B358ff
Abweichung von Mindestwert – odchyłka od wartości minimalnej
Abweichung von Maximalwert – odchyłka od wartości maksymalnej
Wert EP – wartość właściwości oznaczona w pierwszym badaniu typu
BB EP – merkmal Bandbreite – deklarowana przez producenta rozpiętość wyników w odniesieniu do wyniku z pierwszego badania typu 
BB AP = BB EP mit Abnahmetoleranz – deklarowana przez producenta rozpiętość wyników, w odniesieniu do wyniku z pierwszego badania typu,

zwiększona przy odbiorze o dopuszczalną tolerancję 
Qualitätsabzug – potrącenie za jakość
keine Übernahme – brak odbioru

Rys. 1. Sche mat wy ja śniający re gu la cję do ty czą cą de kla ro wa nej roz pię to ści wy ni ków:
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Po szcze gó ło wej, dłu giej dys ku sji zde cy do wa no o przy ję ciu w prze pi -
sie RVS 08.97.05 (wy da nie 2010 r.) zbior czych ta bel, za wie ra ją cych wy ma -
ga nia wo bec po szcze gól nych ty pów mma. Ta be le te za miesz czo ne są w za -
łącz ni ku D te go prze pi su. Ta be la za wie ra ją ca wy ma ga nia wo bec po szcze -
gól nych ty pów mma jest zgod na z od po wied nią czę ścią norm wy ro bu se rii
ÖNORM B 358 ff. Tym sa mym użyt kow ni cy prze pi su mo gą RVS 08.97.05
mo gą oce niać mie szan ki bez ko rzy sta nia z norm wy ro bu. Przed sta wia to
przy kła do wo ta be la 3 (ta be la 11 wg nu me ra cji w RVS 08.97.05).

RVS 08.16.01 – Wy ma ga nia wo bec warstw z mie sza -
nek mi ne ral no -as fal to wych (wy da nie lu ty 2010 r.)

Ce lem opra co wa nia no wych prze pi sów RVS, do ty czą cych warstw
z mma, by ło opra co wa nie dla sze ro kiej gru py od bior ców czy tel nej i uży -
tecz nej re gu la cji. Z te go wzglę du wpro wa dzo no do te go prze pi su de fi -
ni cje ob sza ru je go za sto so wa nia, po da no okre śle nia a ta kże krót kie in -
for ma cje o pro duk cji mma.

Ta be la 3. War stwa ście ral na z mma wg nor mal nej kon cep cji (em pi rycz nej)

Mie szan ka mi ne ral no -as fal to wa AC D deck A1

Wy ma ga nia do pierw sze go ba da nia ty pu wg ÖNORM B 3580-1

Wła ści wość Mak sy mal na 
AC 4 deck A1 AC 8 deck A1 AC11 deck A1 AC16 deck A1 AC22 deck A1 roz pię tość 

war to ści wy ni ków 

Ro dzaj le pisz cza We dług za łącz ni ka 3, ta be la 9 –

Kru szy wo We dług za łącz ni ka 2, ta be le 7 i 8 –

Wy miar ziar na D [mm] 4 8 11 16 22 –

Za war tość le pisz cza [%, m/m] Bmi n3,0 0,6

Do dat ki de kla ro wa na 2,0

Za war tość wol nych prze strze ni [%, V/V] Vmin 0,5/ Vmin 0,5/ Vmin 1,5 / Vmax 5 –
Vmax 3               Vmax 4

Pro por cjo nal na głę bo kość ko le iny [%] PRDA IR NR –

Od por ność na ogień Wg ÖNORM B 3580-1, ta be la 16 – przy za sto so wa niu 
w za mknię tych po miesz cze niach –

Pa ra me try wg Mar shal la Wg ÖNORM B 3580-1, ta be la 17 – mie szan ka mi ne ral no -as fal to wa 
do za sto so wa nia na lot ni skach –

Wy miar oczka si ta [mm]

Wy ma ga nia prze sie wu do pierw sze go ba da nia ty pu i do de kla ra cji zgod no ści [%, mm]

Mak sy mal na    
AC 4 deck A1 AC 8 deck A1 AC11 deck A1 AC16 deck A1 AC22 deck A1 roz pię tość 

war to ści wy ni ków

31,5 100 12

22,4 100 90 do 100 12

16 90 do 100 70 do 88 12

11,2 100 90 do 100 70 do 88 12

8 90 do 100 65 do 88 55 do 77 45 do 70 12

5,6 100 – – – – 12

4 90 do 100 55 do 75 – – – 12

2 50 do 75 35 do 55 30 do 50 25 do 45 20 do 40 12

1 de kla ro wa na de kla ro wa na de kla ro wa na de kla ro wa na de kla ro wa na –

0,5 15 do 33 13 do 29 12 do 27 10 do 25 12

0,25 de kla ro wa na de kla ro wa na de kla ro wa na de kla ro wa na de kla ro wa na –

0,063 6,0 do 17,0 5,0 do 12,0 5,0 do 11,0 4,0 do 10,0 4,0 do 10,0 4,0

Si to cha rak te ry stycz ne do gru be go kru szy wa
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Po nie waż te RVS są sto so wa ne ta kże na sie ci dróg naj wy ższej ran -
gi, ad mi ni stro wa nych przez AS FI NAG, to za wie ra ją rów nież „szcze gól ne
okre śle nia do ty czą ce au to strad (A) i dróg szyb kie go ru chu (S)”.

W roz dzia le 4 „Wbu do wy wa nie mma” wpro wa dzo no punkt 4.1,
w któ rym po da no ogól ne okre śle nia zwią za ne z wbu do wy wa niem mma.

Gru bość warstw

Gru bość warstw za le ży od wiel ko ści uziar nie nia mma i przed sta wio -
na jest w ni niej szym ar ty ku le w ta be lach 4, 5 i 6 (wg nu me ra cji
w RVS 08.16.01 są to ta be le 1÷3).

Cał ko wi ta gru bość warstw as fal to wych po win na być zgod na z wy -
ma ga nia mi wy mia ro wa nia po da ny mi w prze pi sie RVS 03.08.63. Wy ko -
na nie warstw o od po wied niej cał ko wi tej gru bo ści ma szcze gól ne zna -
cze nie dla okre su ży wot no ści na wierzch ni. Mniej sza gru bość warstw
mo że zde cy do wać o skró ce niu trwa ło ści kon struk cji na wierzch ni.

Aby zmniej szyć ry zy ko po gor sze nia ja ko ści i skró ce nia okre su ży -
wot no ści warstw as fal to wych, zo sta ło z jed nej stro ny zre du ko wa ne do -
pusz czal ne prze kro cze nie gru bo ści po szcze gól nych warstw i do dat ko -
wo do pusz czal na od chył ka cał ko wi tej gru bo ści wy ko ny wa nej na -
wierzch ni.

Wiel kość ziar na [mm] Ro dzaj/typ mma
Gru bość war stwy [cm]

Au to stra dy A i dro gi szyb kie go ru chu S oraz dro gi kra jo we B i L Dro gi sa mo rzą do we1)

11
AC deck A5

– 4,0 do 7,0

16
AC deck A6

4,0 do 7,0 4,0 do 8,0

22 5,0 do 9,0

1) Na na wierzch niach o mniej szym ob cią że niu ru chem (LK V lub mniej szym wg RVS 03.08.63) mak sy mal na gru bość war stwy 
mo że być zwięk szo na o 1cm.

Ta be la 4. Za le żność po mię dzy wiel ko ścią uziar nie nia i gru bo ścią war stwy
Na wierzch nie jed no war stwo we (ta be la 2 wg RVS 08.16.01)

Wiel kość ziar na [mm] Ro dzaj/typ mma
Gru bość war stwy [cm]

Au to stra dy A i dro gi szyb kie go ru chu S oraz dro gi kra jo we B i L Dro gi sa mo rzą do we1)

16
AC trag

4,0 do 7,0 4,0 do 8,0

22 AC bin der 5,0 do 9,0

32 7,0 do 13,02)

1) Na na wierzch niach o mniej szym ob cią że niu ru chem (LK V lub mniej szym wg RVS 03.08.63) mak sy mal na gru bość war stwy 
mo że być zwięk szo na o 1cm.

2) Przy ob cią że niu ru chem LK III lub mniej szym (we dług RVS 03.83.63) mak sy mal na gru bość war stwy mo że być zwięk szo na do 14 cm.

Ta be la 4. Za le żność po mię dzy wiel ko ścią uziar nie nia i gru bo ścią war stwy
War stwy pod bu do wy i war stwy pod bu do wy o wy so kiej sta bil no ści (wy so kim mo du le sztyw no ści) (ta be la 1 wg RVS 08.16.01)

Wiel kość ziar na [mm]
Gru bość war stwy [cm]1)

AC deck A1 AC deck A2 BBTM, AC deck A3, AC deck A4 SMA MA PA P1, PA P2

42) 2,0 do 3,0 – 1,5 do 2,5 – 2,0 do 2,5 –

82) 2,5 do 3,5 2,5 do 3,5 2,0 do 2,5 2,5 do 3,5 2,5 do 3,5 3,0 do 4,0

11 3,0 do 4,0 3,0 do 4,0 – 3,0 do 4,0 3,0 do 4,0 4,0 do 5,0

16 4,0 do 5,0 4,0 do 5,0 – – – 5,0 do 6,0

22 5,0 do 8,0 – – – – –

1) Gru bość war stwy z ro dza ju / ty pu mma, któ ry nie wy stę pu je w tej ta be li po win na być usta lo na w wa run kach kon trak tu.
2) Przy za sto so wa niu mie szan ki AC deck ja ko war stwy ochron nej (np. na mo stach) mi ni mal na gru bość war stwy mo że być zmniej szo na do 1,0 cm

w wy pad ku mie szan ki za wie ra ją cej ziar na do 4 mm i do 2,0 cm w wy pad ku mie szan ki za wie ra ją cej ziar na do 8 mm.            

Ta be la 5. Za le żność po mię dzy wiel ko ścią uziar nie nia i gru bo ścią war stwy
War stwy ście ral ne (ta be la 3 wg RVS 08.16.01)
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W ta be li 6 (ta be la 5 wg nu me ra cji RVS 08.16.01) zo bra zo wa na jest
ge ne ral na sys te ma ty ka: war tość wy ma ga na →  po trą ce nie za nie od po -
wied nią ja kość →  brak od bio ru.

Całkowita grubość wszystkich warstw asfaltowych (będąca średnią
z pomiarów wszystkich odwierconych rdzeni) stanowi grubość, która nie
może być mniejsza o więcej niż 1,5 cm. Jeśli grubość ta zostanie
zmniejszona o więcej niż 1,5 cm wówczas nie dochodzi do odbioru. 

Rysunek z RVS 08.16.01 ilustruje tą zasadę

Pla no wa nie ro bót as fal to wych na bu do wie

Ko niecz ne jest ta kże od po wied nie przy go to wa nie pod ło ża i rów nie
wa żne wy ko ny wa nie ro bót as fal to wych w okre ślo nych wa run kach at mos -
fe rycz nych. Tem pe ra tu ra oto cze nia mu si wy no sić, co naj mniej 5°C, je -
śli le pisz czem w mma jest as falt dro go wy i co naj mniej 10°C, je śli jest
to as falt mo dy fi ko wa ny po li me ra mi.

Skro pie nie, zwią za nie warstw

Od po wied nie zwią za nie warstw as fal to wych jest ogrom nie wa żne
do za cho wa nia trwa ło ści kon struk cji na wierzch ni as fal to wych. Ta kże no -
śność bę dzie zde cy do wa nie pod wy ższo na przez do bre skle je nie po -
szcze gól nych warstw. Tym sa mym zmniej szy się po dat ność kon struk cji
na od kształ ce nia.

Z tych wzglę dów w no wym prze pi sie RVS za miesz czo no na stę pu ją -
cy ustęp mó wią cy, że „w ka żdym wy pad ku, w któ rym wbu do wy wa ne są
war stwy z uży ciem as fal tów mo dy fi ko wa nych (np. po li me ra mi, gra nu la -
tem gu mo wym, as fal tem na tu ral nym, wo do ro tlen kiem wap nia) skro pie -
nie na le ży wy ko nać środ kiem mo dy fi ko wa nym po li me ra mi”.

Trans port mma

Za gad nie niem, któ re w ostat nich la tach wciąż by ło dys ku to wa ne,
jest trans port mma. Do tych cza so we re gu la cje do ty czy ły od le gło ści
od miej sca pro duk cji mma do pla cu bu do wy i mak sy mal ne go cza su
trans por tu mie sza nek. Pro wa dzi ło to za wsze do pro ble mów z eg ze ku cją
tych wy ma gań. W obec nej wer sji prze pi sów znaj du je się za pis:

War stwa, ro dzaj mma Ka te go ria dro gi

Naj mniej sza od chył ka gru bo ści [0,1 cm] 
od gru bo ści wy ma ga nej [SD]1)

Ba da nie wg ÖNORM EN 12697-36

War tość Po trą ce nie za nie od po- Brak od bio ru, 
do pusz czal na wied nią ja kość, je śli: je śli:

Au to stra dy A > SD -10% < SD -10% do -25% < SD -25%

war stwy pod bu do wy, i dro gi szyb kie go ru chu S ale mak si mum ale mak si mum ale mak si mum

na wierzch nie jed no war stwo we2), oraz dro gi kra jo we B i L ≥ SD -1,0 cm < SD -1,0 cm do -2,5 cm < SD -2,5 cm

AC bin der, AC trag, AC deck A5, AC deck A6 > SD -10% < SD -10% do -30% < SD -30%
Dro gi sa mo rzą do we ale mak si mum ale mak si mum ale mak si mum

≥ SD -1,0 cm < SD -1,0 cm do -3,0 cm < SD -3,0 cm

Au to stra dy A
War stwa ście ral na3) i dro gi szyb kie go ru chu S ≥ SD -15% < SD -15% do -40% < SD -40%
AC deck A1, AC deck A2, SMA, PA P1, P2, P3 oraz dro gi kra jo we B i L

Dro gi sa mo rzą do we ≥ SD -15% < -15% do -50% < SD -50%

War stwa ście ral na Au to stra dy A
AC deck A3, AC deck A4, BBTM, MA i dro gi szyb kie go ru chu S ≥ SD -20% < -20% do -40% < -40%

oraz dro gi kra jo we B i L

Dro gi sa mo rzą do we -20% < -20% do -50% < -50%

1) Wy ma ga na gru bość [SD – niem. Sol l dic ke] usta la na jest w wa run kach kon trak tu.
2) Po sta no wie nia do ty czą ce mi ni mal nej gru bo ści warstw pod bu do wy as fal to wej i pod bu do wy o wy so kiej sta bil no ści za war te są w p. 7.
3) Do gru bo ści za li cza się 6 mm war stwy po śred niej wy ko na nej w tech no lo gii na go rą co z po syp ką i 2 mm war stwy po śred niej wy ko na nej 

w tech no lo gii na zim no (z uży ciem emul sji) z po syp ką.

Ta be la 6. Wy ma ga nia wo bec warstw z mma – gru bość warstw (ta be la 5 wg RVS 08.16.01)

max. 1,5 cm↕

Objaśnienia:
Soll-Vorgabe – wymagana (grubość) wg kontraktu
Mittel der Bohrkerne – średnia z pomiarów wszystkich

odwierconych rdzeni z nawierzchni
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„Aby zmniej szyć stra ty ja ko ścio we mma (se gre ga cja, stward nie nie,
nie do pusz czal ne schło dze nie itd.) w wy ni ku po wszech nie wy stę pu ją cych
wa run ków trans por tu ogra ni cza się mak sy mal ną od le głość od wy twór ni
mma do miej sca wbu do wa nia do 80 km”.

W ta kich ob sza rach, w któ rych ma łe wy twór nie w bli ższym oto cze -
niu pla cu bu do wy nie zo sta ną do pusz czo ne w wy ni ku kon kur su, mo żli -
we jest od stęp stwo w wa run kach prze tar gu.

Wa run ki wbu do wy wa nia mma o ob ni żo nej tem pe ra tu rze

W obec nych cza sach, w któ rych ochro na kli ma tu wy ma ga ob ni że -
nia emi sji CO2, wpro wa dzo no w no wych prze pi sach mo żli wość sto so -
wa nia tech no lo gii pro duk cji i wbu do wy wa nia mma o ob ni żo nej tem pe -
ra tu rze.

Do pusz czal ne war to ści tem pe ra tu ry wbu do wy wa nia, w za le żno ści
od ro dza ju uży te go le pisz cza as fal to we go, mo gą być ni ższe 
o 20°C÷30°C. Wpraw dzie na le ży zwró cić uwa gę, że ta kie mma wy ma -
ga ją od po wied nio krót sze go cza su na za gęsz cze nie. Ewen tu al nie,
w szcze gól no ści w okre sie zim niej szej / wietrz nej po ry ro ku mo gą być
po trzeb ne do dat ko we wal ce.

Za war tość wol nych prze strze ni w war stwie z mma

Za war tość wol nych prze strze ni w war stwach as fal to wych by ła w do -
tych cza so wych RVS wy ra żo na, ja ko Vmax +1. Za tem mo gło nie być żad -
ne go orze cze nia o ocze ki wa nych wol nych prze strze niach w war stwie
oprócz pierw sze go ba da nia ty pu mie szan ki w la bo ra to rium. Z te go po wo -
du w no wym prze pi sie RVS usta lo no to jed no znacz nie i te raz po now nie są

War stwa, ro dzaj mma
Za war tość wol nych prze strze ni [0,1 %, V/V]1)

Ba da nie wg ÖNORM EN 12697-8

Typ Wiel kość ziar na [mm] War tość wy ma ga na Po trą ce nie za nie od po wied nią ja kość, je śli: Brak od bio ru, je śli:

AC D deck A1 4 1,0 do 4,0 4,1 do 8,0 > 8,0

8 1,0 do 5,0 5,1 do 9,0 > 9,0

11,16,22 2,0 do 6,0 6,1 do 10,0 > 10,0

AC D deck A2 8 1,0 do 5,0 5,1 do 9,0 > 9,0

11,16 2,0 do 6,0 6,1 do 10,0 > 10,0

AC D deck A3 4 1,0 do 5,5 5,6 do 9,5 > 9,5

8 2,0 do 6,0 6,1 do 10,0 > 10,0

AC D deck A4 4 2,5 do 7,0 7,1 do 11,0 > 11,0

8 3,5 do 8,0 8,1 do 12,0 > 12,0

AC D deck AS
11,16,22

1,0 do 5,0 5,1 do 9,0 > 9,0

AC D deck A6 2,0 do 6,0 6,1 do 10,0 > 10,0

AC D deck A7 4,5,8,11,16,22 – – –

AC D bin der H1
16,22,32 3,0 do 7,0 7,1 do 11,0 > 11,0

AC D bin der H2

AC D trag T1 3,0 do 7,0 7,1 do 11,0 > 11,0

AC D trag T2 16,22,32 2,0 do 6,0 6,1 do 10,0 > 10,0

AC D trag T3 1,0 do 5,0 5,1 do 9,0 > 9,0

SMA D S1 1,5 do 5,0 5,1 do 9,0 > 9,0

SMA D S2 8,11 3,0 do 7,0 7,1 do 11,0 > 11,0

SMA D S32) 6,0 do 12,0 12,1 do 16,0 > 16,0

PA D P12)
8,11,16

16,0 do 25,0 25,1 do 29,0 > 29,0

PA D P22) 22,0 do 32,0 32,1 do 36,0 > 36,0

BBTM 5A2) 5
11,0 do 17,0 17,1 do 21,0 > 21,0

BBTM 8B2) 8

1) Je śli usta lo na jest zgo da na ręcz ne wbu do wy wa nie mma lub je śli wy ma ga na sze ro kość wbu do wy wa nia jest mniej sza od 2,5 m, 
to mo żli we jest zwięk sze nie gra nicz nej war to ści za war to ści wol nych prze strze ni o 2%, V/V.

2) Ozna cze nie gę sto ści do okre śle nia za war to ści wol nych prze strze ni na le ży wy ko nać zgod nie z ÖNORM EN 12697-6, 
me to dą D (me to da ob li cze nio wa we dług geo me trycz nych wy mia rów prób ki)

Ta be la 7. Wy ma ga nia wo bec warstw – za war tość wol nych prze strze ni (ta be la 6 wg nu me ra cji RVS 08.16.01)
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sta łe war to ści za war to ści wol nych prze strze ni w war stwie okre ślo ne go ty -
pu i za sto so wa nej wiel ko ści ziar na D w mma.

Za gęsz cza nie mma

Sa ma od po wied nia za war tość wol nych prze strze ni w war stwach as -
fal to wych nie jest wy star cza ją ca. Bar dzo istot na dla wy trzy ma ło ści i ży -

wot no ści warstw as fal to wych jest od por ność me cha nicz na. Jest ona wy -
ra ża na stop niem za gęsz cze nia. A więc cho dzi o zwią zek po mię dzy mo żli -
wym mak sy mal nym za gęsz cze niem usta lo nym w wa run kach la bo ra to ryj -
nych i rze czy wi stym za gęsz cze niem uzy ska nym na bu do wie.

Ko men tarz koń co wy

No we prze pi sy RVS zo sta ły opra co wa ne z udzia łem sze ro kie go gro na spe cja li stów, co po zwa la mieć na dzie ję, że bę dą mo żli wie dłu go obo wią zy wa -
ły. W po szcze gól nych gru pach ro bo czych bra ło udział po oko ło 60 współ pra cow ni ków. W for mu le bar dzo zdy scy pli no wa nych prac, w któ rych ta kże mu -
sia ła być go to wość do kom pro mi sów, osią ga no nie zbęd ne po ro zu mie nie.

Wy da ne prze pi sy RVS 2010 po win ny sta no wić, ze wzglę du na do brą pod sta wę przy ich opra co wy wa niu i uzgod nio ne kom pro mi sy, re gu la cję do sto -
so wa nia przez wie le lat. 

Tłu ma cze nie ar ty ku łu z ję zy ka nie miec kie go: 
mgr inż. Han na K. Wa lęc ka

We ry fi ka cja tłu ma cze nia: mgr inż. Kon rad Ja błoń ski

Od re dak cji:
Wy ra ża my po dzię ko wa nie Pa nu dr. inż. Igo ro wi Rut t mar z TPA In sty tu tu Ba dań Tech nicz nych Sp. z o.o. za pomoc w uzyskaniu artykułu. 
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„Mi strzow skie tech no lo gie na wierzch ni as fal to wych” to ty tuł Se mi -
na rium, któ re od by ło się w dniach 23-25 mar ca br. w Cen trum Kon fe -
ren cyj nym War sza wian ka w Ja chran ce k/ War sza wy. Pa tro nat ho no ro wy
nad Se mi na rium ob jął Pan Lech Wi tec ki Ge ne ral ny Dy rek tor GDD KiA.

Za sad ni czym ce lem se mi na rium był prze gląd dro go wych tech no lo -
gii as fal to wych oraz ak tu al nych ba dań pro wa dzo nych w tym za kre sie,
za pre zen to wa ny przez naj lep szych spe cja li stów z kra ju i za gra ni cy. Mie -
szan ki as fal to we na cie pło, as fal to we war stwy kom pak to we, re cy kling
i ci che na wierzch nie – to tech no lo gie, któ rym po świę co no szcze gól ną
uwa gę w trak cie se mi na rium. 

Da riusz Sło twiń ski, pre zes Pol skie go Sto wa rzy sze nia Wy ko naw ców
Na wierzch ni As fal to wych na wstę pie pod kre ślił, iż w tej chwi li ma my
w Pol sce do czy nie nia z naj więk szą ska lą prac w wy ko naw stwie dróg as -
fal to wych. Pod kre ślił, że ja kość nie uzna je kom pro mi sów, nie mo że
więc być tro chę do brze, a tro chę źle. W ja ko ści mu si być wy raź nie zde -
fi nio wa ne co jest do bre, co jest złe – za strzegł.

Pre zes zwró cił uwa gę, że do świad cze nia in nych państw, a ta kże już
na sze wła sne, kra jo we, wska zu ją. że w ka ta lo gu współ cze snych tech no -
lo gii są też ta kie, któ re po zwa la ją wy ko ny wać pra ce na wierzch nio we
w ter mi nach wy kra cza ją cych po za tra dy cyj ny u nas se zon bu dow la ny,
bez uszczerb ku dla ja ko ści ro bót.

Ten aspekt sta je się wa żny wo bec na pię tych har mo no gra mów
w pro jek tach, któ re ma ją być ukoń czo ne w 2012 r. Istot ne jest jed nak
aby pod pre sją cza su, któ ra też jest pre sją po li tycz ną, nie ustą pić i nie
za gu bić ja ko ści, aby na sze dro gi by ły trwa łe, bez piecz ne i przy ja zne śro -
do wi sku – pod kre ślił Da riusz Sło twiń ski.

W pierw szym dniu se mi na rium prze wod ni czą cy mi se sji by li 
prof. Je rzy Pi łat oraz prof. Piotr Ra dzi szew ski. 

To masz Rud nic ki – za stęp ca Ge ne ral ne go Dy rek to ra Dróg Kra jo -
wych i Au to strad – mó wił przede wszyst kim o ja ko ści ro bót dro go wych
w świe tle za koń cze nia pro gra mu bu do wy dróg w 2012 r. We dług har mo -
no gra mów naj więk szych kon trak tów au to stra do wych i dróg eks pre so -
wych, za sad ni cze ter mi ny prac as fal to wych przy pad ną na te go rocz ną je -
sień (włącz nie z li sto pa dem) i przy szło rocz ną wio snę (marzec, kwie -
cień). Nie są to mie sią ce naj bar dziej sprzy ja ją ce dro go wcom. To masz
Rud nic ki za zna czył, że mu si my dzia łać roz sąd nie, aby po wy ko na niu na -
wierzch ni, nie mar twić się o to, co zro bić z okre sa mi gwa ran cyj ny mi
i wa da mi, ja kie mo gły by się ujaw nić, czy li dzia łać po szko dzie.

W swo im wy stą pie niu pod kre ślił, iż w naj bli ższym cza sie na stę po -
wać bę dzie nie tyl ko stop nio we fi na li zo wa nie re ali zo wa nych już pro jek -
tów dro go wych ale pod ję ta bę dzie ba ta lia o unij ne do fi nan so wa nie dróg
w per spek ty wie lat 2014-2020. Za zna czył, że od po zio mu wy ko rzy sta nia

ak tu al nie przy zna nych nam unij nych fun du szy za le ży to, ja ką otrzy ma my
na stęp ną pu lę środ ków. 

Wa cław Mi chal ski – Dy rek tor ds. Tech no lo gii w GDD KiA – kon ty -
nu ował te mat zwią za ny z ja ko ścią wy ko ny wa nych dróg. W swo jej pre -
zen ta cji zwró cił uwa gę rów nież na or ga ni za cję bu do wy i kul tu rę pra cy.

Eg bert Beu ving – dy rek tor Eu ro pe an Asphalt Pa ve ment As so cia tion
(EAPA – Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal -
to wych) do ko nał prze glą du tech no lo gii mie sza nek wy twa rza nych na cie -
pło (WMA). Omó wił hi sto rię tech no lo gii WMA, któ ra li czy już bli sko
dwa na ście lat. In ten syw ne pra ce nad ich roz wo jem roz po czę ły się
od kon gre su Eu ro asphalt&Eu ro bi tu me, ob ra du ją ce go w 2000 ro ku
w Ma dry cie. W cią gu mi nio nych pię ciu -sze ściu lat wy pra co wa no już

Maria Jóźwiak*

XXIV Se mi na rium Tech nicz ne PSW NA

* mgr inż. Maria Jóźwiak – PSWNA

Uczestników Seminarium wita prezes Dariusz Słotwiński 
(Fot. PSWNA)

Tomasz Rudnicki za stęp ca Ge ne ral ne go Dy rek to ra Dróg Kra jo wych
i Au to strad (Fot. PSWNA)
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kil ka me tod pro duk cji mie sza nek na cie pło (WMA). Sta ny Zjed no czo ne
w ich sto so wa niu wi dzą przy szłość, rów nież Eu ro pa co raz bar dziej do -
ce nia za le ty mie sza nek na cie pło.

Mie szan ki na cie pło roz kła da się w za kre sie tem pe ra tu ry od 100
do 140 °C. Do ich wy two rze nia sto su je się ró żne tech ni ki. Mię dzy in ny -
mi po le ga ją one na do da wa niu do mie szek or ga nicz nych, mi ne ral nych,
czy do dat ków che micz nych. Rów nież wy ko rzy stu ją one pro ces spie nia -
nia, bądź ró żne go ro dza ju emul sje oraz le pisz cza po cho dze nia ro ślin ne -
go o ni skiej lep ko ści. Nie co rza dziej sto so wa ne są tech no lo gie wy ko -
rzy stu ją ce emul sję wod ną.

W swo jej pre zen ta cji Eg bert Beu ving od po wia da na py ta nie: Ja kie
są za le ty i ko rzy ści mie sza nek na cie pło? Przede wszyst kim zwró cił
uwa gę na fakt, że dzię ki mie szan ce, któ rej nie trze ba pod grze wać do wy -
so kich war to ści tem pe ra tu ry, mo że my za osz czę dzić ener gię. Wiel kość
oszczęd no ści za le ży od wy ko rzy sty wa nej me to dy, a wa ha się ona od 10
do 30%. Po nad to stosując mie szan ki nie wy ma ga ją ce wy so kiej tem pe ra -
tu ry pro duk cji zmniej sza się emi sję ga zów cie plar nia nych. Zmniej sza
się ta kże emi sję odo rów i py łów. Za tem w ten spo sób ogra ni cza się ne -
ga tyw ne od dzia ły wa nie na śro do wi sko – pod kre ślił Eg bert Beu ving.

W świe cie li de rem tech no lo gii na cie pło są Sta ny Zjed no czo ne.
W ubie głym ro ku wy pro du ko wa no tam oko ło 30 mln ton mie sza nek
w tech no lo gii WMA, co sta no wi ło 7 pro cent cał ko wi tej pro duk cji mie -
sza nek mi ne ral no -as fal to wych w tym kra ju. W tym ro ku ten udział ma
się gnąć już 10 pro cent. Sta ny Zjed no czo ne za in te re so wa ły się mie szan -
ka mi na cie pło w 2000 ro ku na kon fe ren cji Eu ro asphalt&Eu ro bi tu me
w Ma dry cie. Za czę ły też pra co wać nad wła sny mi tech no lo gia mi. Po wo -
ła no tam spe cjal ną gru pę ro bo czą, któ rej ce lem jest oce na i im ple men -
ta cja WMA oraz dzie le nie się in for ma cja mi. NA PA, ame ry kań ski od po -
wied nik EAPA, opra co wał wy tycz ne do ty czą ce mie sza nek mi ne ral no -
as fal to wych na cie pło. Opu bli ko wa no już dru gie uak tu al nio ne ich wy da -
nie. Ame ry ka nie wi dzą przy szłość tych mie sza nek, bo ich ura bial ność
ma istot ne zna cze nie we wbu do wy wa niu w trud nych wa run kach, po nad -
to skra ca ją one czas wy ko na nia, nio są ko rzy ści śro do wi sko we oraz pro -
mu ją fir my je sto su ją ce ja ko „zie lo ne” – mó wi Eg bert Beu ving.

Ju an A. Gon za lez – CE CA Ar ke ma Gro up (Fran cja) – przed sta wił
przy kła dy za sto so wań tech no lo gii na cie pło wy ko rzy stu ją ce do miesz ki
che micz ne, ta kie jak na przy kład Re di set WMX, Ce ca ba se RT, Iter low.

Do miesz ki che micz ne są to środ ki po wierzch nio wo czyn ne, któ re
dzia ła ją na sty ku kru szy wa z as fal tem. Ich za da niem jest zmniej sze nie
na pię cia po wierzch nio we go. Do dat ki che micz ne re gu lu ją si łę tar cia po -
mię dzy kru szy wem i as fal tem, ina czej mó wiąc: kru szy wo ła twiej prze -
miesz cza się w as fal cie, bo te do miesz ki dzia ła ją jak śro dek sma ru ją cy.
Uła twia ją więc roz mie sza nie i roz pro wa dze nie kru szy wa w mie szan ce
mi ne ral no -as fal to wej. Spraw niej za tem prze bie ga pro ces ota cza nia as -
fal tem zia ren kru szy wa. Do miesz ki che micz ne dzia ła ją w za kre sie tem -
pe ra tu ry mie szan ki od 140 do 85 °C i za pew nia ją zmniej sze nie tem pe -
ra tu ry mie szan ki o co naj mniej 30 °C. 

Ba da nia wła ści wo ści mie sza nek mma z do dat ka mi ob ni ża ją cy mi
tem pe ra tu rę omó wił Mar cin Stienss z Ka te dry In ży nie rii Dro go wej Po li -
tech ni ki Gdań skiej.

Ba da nia mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych o ob ni żo nej tem pe ra tu -
rze ota cza nia to ty tuł pra cy zle co nej Po li tech ni ce Gdań skiej przez Ge ne -
ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo wych i Au to strad. Ce lem te go pro jek tu jest
spraw dze nie wpły wu do dat ków ob ni ża ją cych tem pe ra tu rę na nie któ re

pa ra me try mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych. Pro jekt roz po czę to pra ca -
mi stu dial ny mi w li sto pa dzie 2009 r., a pla no wa ny ter min ukoń cze nia
ba dań la bo ra to ryj nych i te re no wych na od cin kach do świad czal nych,
a więc ca łe go pro gra mu ba daw cze go, to li sto pad 2011 r.

Ba da nia la bo ra to ryj ne do ty czy ły cech le pisz czy oraz cech mie sza nek
mi ne ral no -as fal to wych (sta bil ność, od por ność na dzia ła nie wo dy i mro zu,
sta rze nie, ko le ino wa nie). Zgod nie z za ło że nia mi pro gra mu ba daw cze go te -
stom pod da no je den typ mie szan ki – be ton as fal to wy do war stwy ście ral -
nej – pro du ko wa ny za rów no z as fal tem zwy kłym, jak i mo dy fi ko wa nym.

Z do tych cza so wych ba dań le pisz czy wy ni ka, że środ ki z gru py pa -
ra fin wpły wa ją od czu wal nie na pe ne tra cję i tem pe ra tu rę mięk nie nia PiK,
na to miast przy środ kach che micz nych wpływ ten jest mniej szy. Prze -
pro wa dzo ne do tąd ba da nia mie sza nek po ka za ły, że środ ki ob ni ża ją ce
tem pe ra tu rę pro duk cji po wo du ją nie kie dy spa dek sta bil no ści, jed na kże
nie dys kwa li fi ku je to ba da nych mie sza nek. Nie za ob ser wo wa no ne ga -
tyw ne go wpły wu do dat ków na od por ność mie sza nek na dzia ła nie wo dy
i mro zu, a w kil ku przy pad kach ule gła ona na wet po pra wie. W przy pad -
ku od por no ści na ko le ino wa nie szcze gól nie po zy tyw ny wpływ od no to -
wa no dla do dat ków z gru py pa ra fin.

„Przy ja zne dla śro do wi ska mie szan ki mi ne ral no -as fal to we na cie -
pło ja ko no wo cze sne roz wią za nie tech no lo gicz ne zwięk sza ją ce wy daj -
ność bu do wy na wierzch ni as fal to wych” omó wił na pod sta wie pro jek tu
ba daw cze go (w skró cie na zy wa ne go pro jek tem MMAC) re ali zo wa ne go
dzię ki fi nan so we mu wspar ciu Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wy ższe -
go (obec nie do tu je Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju) dr inż. Jan
Król z Po li tech ni ki War szaw skiej.

Part ne ra mi pro jek tu są Ze spół Bu dow la nych Kom po zy tów Bi tu micz -
nych Wy dzia łu In ży nie rii Lą do wej Po li tech ni ki War szaw skiej, Za kład
Tech no lo gii Na wierzch ni In sty tu tu Ba daw cze go Dróg i Mo stów oraz Mo -
sto stal War sza wa (li der kon sor cjum). Pra ce nad pro jek tem roz po czę ły
się w mar cu 2010 ro ku, a za koń czą w grud niu 2012 r.

Pań stwa Eu ro py Za chod niej w wy ni ku dy na micz ne go roz wo ju cy wi -
li za cyj ne go bez pow rot nie utra ci ły wie le cen nych wa lo rów przy rod ni -
czych oraz do pro wa dzi ły do zmian w pra wi dło wym funk cjo no wa niem
eko sys te mów. W tym od nie sie niu pań stwa Eu ro py Środ ko wej i Wschod -
niej, po mi mo pew ne go opóź nie nia tech nicz ne go i tech no lo gicz ne go,
pa ra dok sal nie zna la zły się w do brej sy tu acji je śli cho dzi o eko lo gię
– stwier dził dr inż. Jan Król, do da jąc, że Pol ska w ochro nie śro do wi ska

Dr inż. Jan Król (Fot. PSWNA)
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mo że jesz cze wie le wy grać. Jak jed nak chro nić przy ro dę nie ogra ni cza -
jąc rów no cze śnie tem pa in we sty cji in fra struk tu ry dro go wej? Roz wią zań
te go pro ble mu po szu ku je na uka, na przy kład w pro wa dzo nym obec nie
pro jek cie ba daw czym MMAC.

W swo jej pre zen ta cji au tor przed sta wił w ja ki spo sób za sa dy zrów no -
wa żo ne go roz wo ju wdra żać w co dzien ną prak ty kę in ży nier ską, by za cho wać
wy ma ga nia eko lo gicz ne i roz są dek tech no lo gicz ny. Za strzegł, że na pew no
no wych tech no lo gii nie mo żna wpro wa dzać na za ło że niach zbyt opty mi -
stycz nych, trze ba je do brze zba dać oraz oce nić opła cal ność eko no micz ną.

Wpływ wa run ków ze wnętrz nych na spad ki tem pe ra tu ry mma w pro -
ce sie ich wbu do wy wa nia – przed sta wił dr inż. Pa weł Miecz kow ski z Za -
chod nio po mor skie go Uni wer sy te tu Tech no lo gicz ne go w Szcze ci nie.

W swo jej pre zen ta cji przed sta wił czyn ni ki ze wnętrz ne, de ter mi nu ją -
ce star ty cie pła go rą cych mma w pro ce sie ich wbu do wy wa nia, mó wił
o wy mia nie cie pła po mię dzy go rą cą war stwą as fal to wą a śro do wi skiem
ją ota cza ją cym. Za pro po no wał mo del teo re tycz ny, któ ry po zwa la od -
zwier cie dlić cha rak ter strat cie pła ozię bia nej mma w pro ce sie jej wbu -
do wy wa nia. Czyn ni ka mi ze wnętrz ny mi, de cy du ją cy mi o wy zię bie niu go -
rą cej mma jest wo da i wiatr. Stwier dził, iż szyb kie ozię bia nie się mma
w ob sza rze kra wę dzi war stwy jest głów ną przy czy ną trud no ści w osią -
gnię ciu za gęsz cze nia na wy ma ga nym po zio mie.

Szcze gól nie wra żli wym miej scem bu do wa nej war stwy na wierzch ni
jest m.in.:

– kra wędź „ze wnętrz na”, w ob rę bie któ rej do cho dzi do szyb kie go
wy chło dze nia;

– kra wędź „we wnętrz na” do ty czy czę ści mma, sta no wią cej prze wy ż-
sze nie ni we lo wa ne w pro ce sie za gęsz cze nia. 

Nie miec kie do świad cze nia w za kre sie as fal to wych warstw kom pak to -
wych prze sta wił Ra iner Bip pen przed sta wi ciel DY NA PAC z Nie miec, spe -
cja li sta i kie row nik dzia łu zaj mu ją ce go się tą tech no lo gią. W swo jej pre -
zen ta cji do ko nał prze glą du as fal to wych warstw kom pak to wych wy ko na -
nych w Niem czech na od cin kach au to strad i dróg eks pre so wych w la -
tach 2004-2010, dzie ląc się swo imi do świad cze nia mi i wska zów ka mi.

Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we o ob ni żo nej tem pe ra tu rze. Do -
świad cze nia z prze bu do wy pa sa star to we go lot ni ska we Frank fur cie
– za pre zen to wał Mat thias Schel len ber ger, w pre zen ta cji przy go to wa nej
przy współ pra cy z Bernd Nol le (TPA, Niem cy).

W dru gim dniu se mi na rium prze wod ni czą cym se sji był prof. Jó zef
Ju dyc ki, na któ rej swo je pre zen ta cje wy gło si li:

Prof. Da riusz Sy bil ski z IB DiM, któ ry przed sta wił in no wa cyj ny gra -
nu lat gu mo wo -as fal to wy do ci chych na wierzch ni dro go wych. W swo jej
pre zen ta cji au tor omó wił me to dy mo dy fi ka cji na wierzch ni as fal to wych
gu mą (me to da na mo kro – McDo nal da, me to da na mo kro ter mi na lo wa
i me to da na su cho) i do ko nał ich po rów nań. 

Przed sta wił no wy pro dukt „te cRo ad” i me to dę mo dy fi ka cji mie szan -
ki mi ne ral no -as fal to wej gu mą za sto so wa ną w Szwaj ca rii, Niem czech, Au -
strii oraz do świad cze nia pol skie: dro ga wo je wódz ka 780 w Ma ło pol sce

Stra bag wy ko nał war stwę ście ral ną trzech od cin ków te sto wych: as -
falt po ro wa ty, SMA i BBTM

Autor do ko nał po rów na nia wła ści wo ści fi zy ko -me cha nicz nych mie -
sza nek mi ne ral no -as fal to wych z za sto so wa niem gra nu la tu gu mo wo -as -
fal to we go te cRo ad w po rów na niu do mie sza nek re fe ren cyj nych z le pisz -
cza mi po li me ro wo -as fal to wy mi na pod sta wie wy ko na nych se rii ba dań
w In sty tu cie Ba daw czym Dróg i Mo stów.

Swo je do świad cze nia mi na te mat ci chych na wierzch ni as fal to wych
– po ro wa tych oraz mma o ob ni żo nej ha ła śli wo ści – omó wi li Je an -Paul
Mi chaut (CO LAS, Fran cja) oraz Ivan Dro uada ine (EU RO VIA, Fran cja).
Do świad cze nia nie miec kie w tym za kre sie przed sta wił André Täube
(DAV, Niem cy). W swo ich wy stą pie niach po da li przy kła dy wy ko na nych
na wierzch ni dro go wych, na któ rych zre du ko wa no ha łas w wy ni ku wbu -
do wa nia spe cjal nie opra co wa nych mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych.

Dr inż. Boh dan Do łżyc ki z Po li tech ni ki Gdań skiej przed sta wił pol -
skie do świad cze nia w sto so wa niu mie sza nek mi ne ral no -ce men to wo -
-emul syj nych (mce).

W swo jej pre zen ta cji omó wił i przed sta wił wy ni ki ba dań na pod sta -
wie ze bra nych peł nych in for ma cji o 56 od cin kach dróg wy re mon to wa -
nych w tech no lo gii mce w Pol sce, jak rów nież ba dań te re no wych 20 wy -
bra nych od cin ków. W pod su mo wa niu stwier dził m. inn., że ko niecz na
jest re wi zja do tych cza so wych (zbyt wy so kich) wy ma gań do ty czą cych
mie sza nek mce. Za rów no ta tech no lo gia jak i wszyst kie no we, wpro wa -
dza ne tech no lo gie mu szą być ob ser wo wa ne i ewen tu al nie ko ry go wa ne.

Pod su mo wa nie i za mknię cia ob rad do ko nał – Da riusz Sło twiń ski
Pre zes PSW NA.

Prelegenci XXIV Seminarium PSWNA  (Fot. PSWNA)

Uczestnicy XXIV Seminarium PSWNA (Fot. PSWNA)
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W dniach 2-4 mar ca 2011 ro ku w Ustroniu od by ła się IX kon fe ren cja
or ga ni zo wa na przez IC SO Che mi cal Pro duc tion Sp. z o.o. i Lo tos As falt
Sp. z o.o. pod ha słem: „Emul sje as fal to we w dro go wnic twie”.

Te ma tem kon fe ren cji by ła pre zen ta cja no wych osią gnięć w za kre sie
tech no lo gii pro duk cji, jak i za sto so wań ka tio no wych emul sji as fal to -
wych w dro go wnic twie.

Uczest ni ków kon fe ren cji po wi tał Ma rek Mar ciń ski – pre zes IC SO
Che mi cal Pro duc tion.

Ja nusz Ha riasz za pre zen to wał skrót naj cie kaw szych pre zen ta cji
przed sta wio nych pod czas or ga ni zo wa ne go co 4 la ta „V Świa to we go
Kon gre su Emul syj ne go”, któ ry od był się w Lyon we Fran cji
w dniach 10-14 paź dzier ni ka 2010 ro ku. Kon gresowi to wa rzy szy ła wy -
sta wa, w któ rej wzię ły udział kra jo we fir my – człon ko wie wspie ra ją cy
PSW NA (Co las, Eu ro via, Ny nas, IC SO Che mi cal Pro duc tion).

Pod czas IX kon fe ren cji swo je do świad cze nia i osią gnię cia zapre -
zen to wa li przed sta wi cie le na stę pu ją cych firm i in sty tu cji: 

 Ze non Szcze pa niak, IB DiM War sza wa 
„Me to dy ba da nia as fal tu po od zy ska niu z emul sji as fal to wej”

 Pa weł Berg, PSW NA/Bi tu no va
„Ka tio no we emul sje as fal to we – do tych cza so we i no we uję cie”

 Ri chard Sta chy ra, CE CA Fran cja 
„Emul ga to ry dla dro go wnic twa”

 Ger hard Vo gel, BTC - BASF Niem cy 
„Aspek ty eko lo gicz no -eko no micz ne w tech no lo giach utrwa leń po -
wierzch nio wych i cien kich war stwach na zim no” 

 Ry szard Pa si kow ski, TRANS -MASZ 
„Ma szy ny do ro bót dro go wych w tech no lo giach emul syj nych”

Go ściem ho no ro wym IX Kon fe ren cji by ła Pierw sza Da ma pol skich
emul sji w dro go wnic twie – Pa ni An na Czuj -Pę kal ska, któ ra przez 32 lata
kie ro wa ła pierw szą w Pol sce wy twór nią emul sji as fal to wych wy bu do wa -
ną w Tar no wie w 1968 ro ku, a w ostat nich 5-ciu la tach ak tyw no ści za -
wo do wej współ pra co wa ła z fir mą LO TOS As falt – od dział w Ja śle.

IX Konferencja 
„Emulsje asfaltowe w drogownictwie”

Od lewej: Zenon Szczepaniak, Maria Jóźwiak, Anna Czuj-Pękalska,
Paweł Berg, Aleksandra Rydzewska (Fot. PSWNA)

Od lewej: Richard Stachyra, Janusz Hariasz (Fot. PSWNA) Uczestnicy IX Konferencji (Fot. PSWNA)



W dniu 31 stycz nia 2011 ro ku swo ją 10-le nią pra cę na sta no wi sku
księ go wej w PSW NA za koń czy ła Pa ni He le na Da nu ta Za krzyń ska. 

Skła da my Pa ni Da nu si ser decz ne po dzię ko wa nia za współ pra cę
i ży czy my du żo zdro wia, wię cej od po czyn ku i wspa nia łych chwil w gro -
nie naj bli ższych.

Za rząd PSW NA i Re dak cja Kwar tal ni ka

Z dniem 11 li sto pa da 2010 r. na sta no wi sko księ go wej PSW NA zo -
sta ła przy ję ta Pa ni Mag da le na Za wa da.

Biu ro PSW NA in for mu je, iż od dnia 1 stycz nia br. w związ ku
z wpro wa dzo ny mi zmia na mi w usta wie o po dat ku od to wa rów i usług
VAT na sze Sto wa rzy sze nie jest czyn nym po dat ni kiem po dat ku VAT.

Z ży cia Sto wa rzy sze nia
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Od lewej: Adam Wojczuk, Maria Jóźwiak, Helena Danuta Zakrzyńska, Magdalena Zawada, Jolanta Szulhaniuk, Dariusz Słotwiński, Tadeusz Owsiak
(Fot. PSWNA)

Od lewej: Tadeusz Owsiak, Helena Danuta Zakrzyńska, Lech Biały
(Fot. PSWNA)

Magdalena Zawada przedstawia się uczestnikom WZC
(Fot. PSWNA)



Ko mi sja ds. Emul sji PSW NA
W trak cie IX kon fe ren cji „Emul sje as fal to we w dro go wnic twie” 

(2-4 mar ca 2011 ro ku) od by ło się po sie dze nie Ko mi sji ds. Emul sji,
w któ rym wzię li udział nie tyl ko człon ko wie PSW NA, ale rów nież uczest -
ni cy kon fe ren cji. 

Prze wod ni czą cy ko mi sji An drzej Wy szyń ski przed sta wił dzia łal ność
Ko mi sji ds. Emul sji w la tach 2006-2010, jak rów nież za pre zen to wał
pro po zy cje dal sze go jej dzia ła nia w ro ku 2011 m.in.:

• wzno wie nie prac gru py ro bo czej pod kie run kiem Wło dzi mie rza
Po bo że go, któ ra opra co wa ła w 2008 ro ku pro jekt WT -3, aby
w naj bli ższym okre sie pod ję ła pra ce nad opra co wa niem za łącz -
ni ków kra jo wych do PN -EN 12272 dot. po wierzch nio we go
utrwa le nia (PU) oraz do PN -EN 12273 dot. cien kich warstw
na zim no (CWZ). Za le co no ewen tu al ne uzu peł nie nie skła du do -
tych cza so wej gru py ro bo czej o no we oso by z do świad cze niem
w za kre sie pro jek to wa nia i wy ko ny wa nia po wierzch nio wych
utrwa leń oraz cien kich warstw na zim no.

• zwró ce nie się przez Za rząd PSW NA do SFERB Fran cja o for mal -
ną zgo dę na prze tłu ma cze nie i opu bli ko wa nie w Pol sce pod ręcz -
ni ka pt. „Bi tu men emul sion”.

Wal ne Ze bra nie Człon ków PSW NA
W dniu 23 mar ca 2011 r. w Cen trum Kon fe ren cyj nym War sza wian -

ka w Ja chran ce k/ War sza wy od by ło się Wal ne Ze bra nie Człon ków 
PSW NA, na któ rym przed sta wio no i omó wio no naj wa żniej sze spra wy
zwią za ne z dzia łal no ścią Sto wa rzy sze nia:

• pro to kół Ko mi sji Re wi zyj nej z kon tro li dzia łal no ści Za rzą du
w 2010 ro ku,

• spra woz da nie Za rzą du z dzia łal no ści PSW NA w 2010 ro ku, spra -
woz da nie fi nan so we za 2010 rok i udzie le nie ab so lu to rium Za -
rzą do wi, 

• pro jekt pla nu fi nan so we go Sto wa rzy sze nia na 2011 rok, 
• kie run ki dzia łań PSW NA w 2011 ro ku. 

Nadzwyczajne Wal ne Ze bra nie Człon ków
PSW NA

W dniu 11 ma ja 2011 r. w Cen trum Tar go wym Kiel ce pod czas Mię -
dzy na ro do wych Tar gów Au to stra da -Pol ska od by ło się Nad zwy czaj ne
Wal ne Ze bra nie Człon ków PSW NA. Ce lem spo tka nia by ło przed sta wie -
nie, omó wie nie i przy ję cie uchwał w spra wie no we go Sta tu tu PSW NA,
Re gu la mi nu Za rzą du oraz Re gu la mi nu Ob rad WZC.

Zgod nie z uchwa łą nr 7 NWZC z dnia 11 ma ja 2011 r. Nad zwy czaj -
ne Wal ne Ze bra nie Człon ków Pol skie go Sto wa rzy sze nia Wy ko naw ców
Na wierzch ni As fal to wych, po za po zna niu się z pro jek tem zmian w Sta -
tu cie PSW NA za twier dzi ło te zmia ny. Jed no li ty tekst Sta tu tu bę dzie
wkrót ce za miesz czo ny na stro nie in ter ne to wej www.psw na.pl po za -
twier dze niu go przez or gan nad zo ru.
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Od lewej: Waldemar Gańko, Paweł Ludwig, Andrzej Wyszyński
(Fot. PSWNA)

Uczestnicy WZC w dniu 23 marca 2011 r. (Fot. PSWNA)






