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Rok 2013 już pra wie za na mi.
W opi nii wie lu był on bar dzo trud ny.
Ta kże na sze Sto wa rzy sze nie prze -
cho dzi ło zmia ny. Do za rzą du do łą -
czy ły no we oso by. Jest mi nie zmier -
nie mi ło po wi tać w na szym gro nie
pa nią Ewe li nę Karp -Krę glic ką, któ ra
bę dzie peł ni ła obo wiąz ki skarb ni ka.
La tem zaś na sta no wi sko peł no -
moc ni ka za rzą du po wo ła li śmy pa na
Zbi gnie wa Kru pę, oso bę nie zwy kle
sza no wa ną w gro nie dro go wców.
Wspo mi nam o tym nie bez ko ze ry,
bo przed na mi rok bar dzo in ten syw -
nej pra cy, a w ta kich wa run kach do -
brze mieć obok sie bie spraw dzo -
nych lu dzi.

We dług za po wie dzi GDD KiA
jesz cze pod ko niec te go ro ku zo sta -
nie roz po czę ta pro ce du ra wy ła nia -
nia wy ko naw ców w po nad 40 po -
stę po wa niach prze tar go wych, któ re
w tej chwi li są w fa zie pre kwa li fi ka cji.
Po stę po wa nia bę dą kon ty nu owa ne
do kwiet nia 2014 r., tak aby w III
i IV kwar ta le mo żna je by ło za koń -
czyć i przy stą pić do re ali za cji za -
dań. Na ra zie w grę wcho dzi 21 od -
cin ków, któ re są wy mie nio ne w za -
łącz ni kach nr 5 i 6 do Pro gra mu Bu -
do wy Dróg Kra jo wych na la -
ta 2011–2015. Ich łącz na dłu gość
wy no si po nad 800 km. Na tym jed -
nak nie ko niec. W ra mach re ali za cji
za dań w no wej per spek ty wie unij nej
do 2020 r. ma zo stać wy bu do wa -
nych łącz nie 1800 km dróg.

Nad na szy mi per spek ty wa mi
za sta na wia li śmy się pod czas XXIX

Se mi na rium Tech nicz ne go. Spra -
woz da nie z de ba ty znaj dzie cie
Pań stwo w tym wy da niu wraz z kil -
ko ma ar ty ku ła mi po świę co ny mi
tech no lo gii.

Ni ko go z nas nie trze ba chy ba
prze ko ny wać, że as falt jest naj lep -
szym ma te ria łem do bu do wy dróg.
Moc nych ar gu men tów do star cza
An drzej Li twi no wicz, głów ny tech -
no log Bu di mek su.

Za chę cam ta kże do prze czy ta -
nia ar ty ku łu na te mat zmian w nor -
mie PN -EN 933-8:2012E Ba da nia
geo me trycz nych wła ści wo ści kru -
szyw, któ ra wpro wa dza istot ne
zmia ny w ba da niu wskaź ni ka pia -
sko we go. Au to rem ar ty ku łu jest Ma -
rek Kra jew ski, pre zes za rzą du In sty -
tu tu Ba daw cze go Ma te ria łów Bu -
dow la nych.

Po nad to pu bli ku je my dru gą
część ar ty ku łu na te mat za bez pie -
cza nia na wierzch ni mo sto wych. Al -
ter na tyw ne tech no lo gie za bez pie -
cza nia płyt po mo stów opi su ją dla
nas pra cow ni cy Eu ro vii pod kie row -
nic twem Paw ła Miecz kow skie go.

Na ko niec w imie niu za rzą du
i pra cow ni ków biu ra Sto wa rzy sze -
nia, a ta kże re dak cji Na wierzch ni
As fal to wych pra gnę Pań stwu zło żyć
ży cze nia spo koj nych, we so łych
i wspa nia łych świąt Bo że go Na ro -
dze nia oraz wszel kiej szczę śli wo ści
i ob fi to ści w No wym Ro ku.

Z ży cze nia mi mi łej lek tu ry
An drzej Wy szyń ski
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Oce na for mu ły

For mu ła „zop ty ma li zuj i wy bu duj” jest
wa rian tem zna nej już na pol skim ryn ku for mu -
ły „za pro jek tuj i wy bu duj”. Opi nie uczest ni ków
de ba ty na jej te mat by ły po dzie lo ne. Zwra ca no
uwa gę na wiel ką od po wie dzial ność za ca łość
re ali za cji, ja ka spad nie na wy ko naw cę. Zda -
niem To ma sza La taw ca, pre ze sa Sto wa rzy -
sze nia In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców
roz wią za nie to jest wy god ne przede wszyst kim
dla za ma wia ją ce go, któ ry wresz cie zdo ła wy -
pchnąć za le ga ją ce pro jek ty, a na stęp nie bę -
dzie czer pać ko rzy ści z fak tu, że zo sta ły one
zop ty ma li zo wa ne i zre ali zo wa ne.

Zde cy do wa nie mniej kom for to wa jest sy -
tu acja wy ko naw cy, któ ry bie rze na sie bie więk -
szość ry zyk.

– For mu ła „za pro jek tuj i wy bu duj” oka za -
ła się dla na szej fir my bar dzo ko rzyst na – mó -
wił To masz Fran czew ski, dy rek tor Biu ra
Tech nicz ne go Bu di mek su SA. – Za przy kład
mo że po słu żyć kon trakt na za pro jek to wa nie
i wy ko na nie ob wod ni cy Au gu sto wa. Ja ko ge -
ne ral ny wy ko naw ca je ste śmy od po wie dzial ni
nie tyl ko za wy ko na nie prac bu dow la nych, ale
ta kże za wy ko na nie kom plet ne go pro jek tu
i uzy ska nie nie zbęd nych de cy zji ad mi ni stra -
cyj nych, wa run ków tech nicz nych, uzgod nień.
Po łą cze nie pro jek to wa nia i wy ko naw stwa, da -

je mo żli wość opty mal ne go za pro jek to wa nia,
przy wy ko rzy sta niu spraw dzo nych tech no lo -
gii. Wiel kim mi nu sem tej for mu ły jest od po -
wie dzial ność za uzy ska nie pra wo moc nych de -

cy zji ad mi ni stra cyj nych, bez wpły wu ge ne ral -
ne go wy ko naw cy na prze bieg po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go, co przy su biek tyw nym
po dej ściu urzę dów do ró żnych prze pi sów, ko -
niecz no ści prze pro wa dza nia kon sul ta cji spo -

„Zoptymalizuj i wybuduj” w ocenie drogowców
Podczas XIX Seminarium Technicznego Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni
Asfaltowych odbyła się debata prowadzona przez redaktor Annę Krawczyk z miesięcznika
„Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie”, której tematem była nowa formuła realizacji inwestycji.
Proponowane GDDKiA rozwiązanie, mające na celu optymalizację projektów, jest zgodne z FIDIC
(klauzula 13.2). W dowolnym momencie realizacji inwestycji wykonawca może wprowadzić zmiany
zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), stanowiącym element dokumentacji.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Uczestnicy debaty: od lewej Anna Krawczyk – moderator, Andrzej Wyszyński, Dariusz Sybilski, Wojciech Malusi, Tomasz Latawiec, Jan
Styliński, Wacław Michalski
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Pytanie, czy formuła znajdzie
zastosowanie na drogach
samorządowych, jest właściwie
pytaniem o dofinansowanie tej
kategorii dróg



łecz nych, po wo du je przed łu ża nie się pro ce -
dur w szcze gól no ści uzy ski wa nia po zwo le nia
na bu do wę, co jest nie zbęd ne do roz po czę cia
bu do wy. 

Zde cy do wa nie go rzej oce niam za po wia -
da ną for mu łę „zop ty ma li zuj i wy bu duj”, w któ -
rej ge ne ral ny wy ko naw ca przej mu je od po wie -
dzial ność za czyjś pro jekt, prze ka zy wa ny w ra -
mach do ku men ta cji prze tar go wej przez za ma -
wia ją ce go. To po cią ga za so bą licz ne ry zy ka,
któ rych nie mo żna do koń ca okre ślić bez wni -
kli wej ana li zy ca ło ści do ku men ta cji.

An drzej Wy szyń ski, pre zes PSW NA,
zwra cał uwa gę, że nie ka żda fir ma wy ko naw cza
po ra dzi so bie z no wą for mu łą.

– Z pew no ścią spraw dzą się fir my z do -
rob kiem tech nicz nym i za ple czem pro jek to -
wym oraz tech no lo gicz nym. Uzy ska ny przez
nich w tym sys te mie efekt mo że być du żo lep -
szy niż w in nym.

Prze ciw ni cy no wo ści twier dzi li, że zop ty -
ma li zuj ozna cza tak na praw dę po praw to, co
jest nie uda ne. Mo że zna czyć też: uprość, za -
osz czędź.

– Sto so wa nie tej for mu ły mo że cza sem ko -
ja rzyć się ze zwy kłą uciecz ką za ma wia ją ce go
przed od po wie dzial no ścią. Wy ko naw ca mu si
sta rać się np. o no we po zwo le nia na bu do wę,
a prze ka zy wa na mu do ku men ta cja nie mu si być
do bra – mó wił Woj ciech Ma lu si, pre zes Ogól -
no pol skiej Izby Go spo dar czej Dro go wnic twa.

Jan Sty liń ski, pre zes Pol skie go Związ ku
Pra co daw ców Bu dow nic twa, od wo łał się

w swym wy stą pie niu do orze cze nia Są du Naj -
wy ższe go, któ ry na pod sta wie art. 647 ko dek -
su cy wil ne go stwier dził, że w zwy czaj nej for -
mu le ro lą wy ko naw cy nie jest oce na pro jek tu,
lecz re ali za cja, dla te go mo że się on ogra ni -
czyć do spraw dze nia wy łącz nie naj istot niej -
szych czę ści pro jek tu. To okre śle nie ro li wy ko -
naw cy w pro ce sie in we sty cyj nym po ka zu je
jed no cze śnie, czym się ona ró żni od ro li za -
ma wia ją ce go.

– W no wej for mu le za da niem wy ko naw cy
jest opty ma li za cja pro jek tu, a ta kże oce na ca -
ło ścio wa kosz tów przed się wzię cia – cza sem
na wet w per spek ty wie 30 lat. Ozna cza to, że
wy ko naw ca nie ja ko przej mu je od po wie dzial -
ność za cu dzy pro jekt. Czy tak po win no być?
Wy da je mi się to sprzecz ne z ro lą wy ko naw cy.

Szan sa czy za gro że nie

Uczest ni cy de ba ty wska zy wa li na ko rzy ści
i nie do god no ści wni ka ją ce ze sto so wa nia no -
wej for mu ły. Na co jest ona szan są? Przede
wszyst kim na wy ko rzy sta nie go to wych pro jek -
tów znaj du ją cych się w za so bach GDD KiA,
na wy eli mi no wa nie z nich błę dów i bra ków. To
oka zja, by je prze two rzyć, do sto so wać do po -
trzeb i zre ali zo wać.

Zda niem A. Wy szyń skie go opty ma li za cja,
choć brzmi ład nie, w prak ty ce jest ogra ni czo na.

– Trze ba zwra cać się do za ma wia ją ce go
z proś bą o za twier dze nie ma te ria łów i zmian
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W imieniu wykonawców głos zabrał Tomasz Franczewski
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Zdaniem Andrzeja Wyszyńskiego w nowej sytuacji lepiej sprawdzą się firmy z zapleczem
projektowym oraz technologicznym i dorobkiem technicznym
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Uczestnicy debaty wskazywali
na korzyści i niedogodności
wnikające ze stosowania 
nowej formuły. Na co jest ona 
szansą? Przede wszystkim
na wykorzystanie gotowych
projektów znajdujących się
w zasobach GDDKiA,
na wyeliminowanie z nich
błędów i braków. To okazja, 
by je przetworzyć, dostosować
do potrzeb i zrealizować.
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w do ku men tach. Gdy sa me mu się pro jek tu je,
nie ma ta kiej po trze by.

Wy ko naw ca mo że wpro wa dzać zmia ny
w pro jek cie, któ re są zgod ne z pro gra mem
funk cjo nal no -użyt ko wym. 

To masz La ta wiec pod kre ślał jed nak, że
zmia ny te nie mo gą wy cho dzić po za pew ne
do pusz czal ne ra my.

– W efek cie na pro jek tan ta na kła da ne są
spo re ogra ni cze nia. One okre śla ją, czy rze czy -
wi ście mo że coś zmie nić lub zop ty ma li zo wać.
Tak wie lu mo żli wo ści wca le nie ma.

No wa for mu ła mo że rów nież sta no wić
przy szło ścio wą pro po zy cję dla dróg sa mo rzą -
do wych. Ale jak przy po mniał prof. Da riusz
Sy bil ski, peł no moc nik dy rek to ra In sty tu tu Ba -
daw cze go Dróg i Mo stów – ko or dy na tor
współ pra cy z GDD KiA, głów nym pro ble mem
sa mo rzą dow ców jest brak pie nię dzy. Py ta nie,
czy for mu ła znaj dzie za sto so wa nie na dro gach
sa mo rzą do wych, jest wła ści wie py ta niem
o do fi nan so wa nie tej ka te go rii dróg.

Ja ko spo sób na udo sko na le nie for mu ły prof.
Sy bil ski wska zał po pra wę FI DIC. W Pol sce funk -
cjo nu je ta ki ni by -FI DIC, przez co dla stron pro ce -
su in we sty cyj ne go je go za pi sy są ma ło przy dat ne.

Roz wią za nia, ocze ki wa nia

Mi ro sław Ba jor, współ wła ści ciel Pra cow -
ni In ży nier skiej KLO TO IDA, stwier dził, że for mu -
ła „zop ty ma li zuj i wy bu duj” mo gła by być ko -

rzyst na w sy tu acji, gdy by za ma wia ją cy, ogła -
sza jąc prze targ, dys po no wał do ku men ta cją za -
wie ra ją cą klu czo we ele men ty pro jek tu bu dow -
la ne go: usta lo ną tra sę, prze krój po przecz ny,
do ku men ta cję geo lo gicz no -in ży nier ską, pro jek -
ty prze kła dek urzą dzeń ob cych wraz z ZUDP -em,
po zwo le nia wod no -praw ne. Za da niem wy ko -
naw cy ro bót by ło by zop ty ma li zo wa nie go
na eta pie pro jek tu wy ko naw cze go, kie dy to
mógł by wpro wa dzić od po wia da ją ce mu tech -
no lo gie ro bót, ma te ria ły itp. W prze ciw nym ra -
zie wy ko naw ca ro bót bie rze na sie bie ry zy ko ko -
niecz no ści wy ko na nia ro bót, któ rych nie

uwzględ nił w ofer cie. Ostat nio ogło szo ne prze -
tar gi w for mu le „zop ty ma li zuj i wy bu duj” na kła -
da ją na wy ko naw ców ro bót ko niecz ność do ko -
na nia znacz nych zmian wzglę dem sta rych do -
ku men ta cji (w tym istot ne zmia ny prze kro ju po -
przecz ne go). Oba wia się, że na eta pie uzgod -
nień z RDOŚ mo że być ko niecz ne po now ne wy -
ko na nie ca ło rocz nej in wen ta ry za cji przy rod ni -
czej, na któ rą kon trakt nie prze wi du je cza su.

Obec ny na se mi na rium dy rek tor De par ta -
men tu Tech no lo gii GDD KiA Wa cław Mi chal -
ski opo wie dział o dia lo gu z wy ko naw ca mi,
któ rzy zgło si li się z pro po zy cją opty ma li za cji
pro jek tu w ra mach no wej for mu ły. Po sta no wi li
zmie nić ca łą kon struk cję i w re zul ta cie wy dłu -
żyć trwa łość dro gi z 20 do 50 lat. Po zwo li to
za osz czę dzić 34,6 mln zł (bio rąc pod uwa gę
użyt ko wa nie dro gi).

– To by ła bar dzo cie ka wa i na pew no war -
to ścio wa pro po zy cja – pod su mo wał W. Mi -
chal ski, któ ry zgo dził się też, że wie le po pra -
wi ły by zmia ny praw ne, np. wła śnie sto so wa nie
za pi sów FI DIC w Pol sce.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Stronę zamawiającego reprezentował Wacław Michalski
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Choć FIDIC stwarza wiele
możliwości negocjacji 
między stronami procesu
inwestycyjnego, w Polsce nie są
one wykorzystywane. Dlatego
należałoby uściślić sposoby
egzekwowania przestrzegania
jego zapisów

Prof. Dariusz Sybilski zwracał uwagę na sytuację na drogach samorządowych
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– Gdy by za kres obo wiąz ków wy ko naw cy
nie był tak du ży (by ły by ure gu lo wa ne kwe stie
wła sno ści te re nu, opis przed mio tu za mó wie nia
był by ja sny, wy ko na ne by ły by ba da nia geo lo -
gicz ne i za ła twio ne po zwo le nia na bu do wę),
sto so wa nie for mu ły „zop ty ma li zuj i wy bu duj”
by ło by o wie le ła twiej sze. Nie ste ty w obec nych
wa run kach wy ko naw cę cze ka za pew ne wie le
nie spo dzia nek – za uwa żył M. Ba jor.

Dys ku tu ją cy wska zy wa li roz wią za nia, któ re
mo gły by po móc w wy ko rzy sta niu for mu ły. Dy -
rek tor Fran czew ski mó wił o ko niecz no ści wy dłu -
że nia cza su prze zna czo ne go na opty ma li za cję
pro jek tu. Czte ry mie sią ce to zbyt krót ki okres. Po -
trzeb na jest rów nież rze czy wi sta, do brze ukła da -

ją ca się współ pra ca z za ma wia ją cym. Stra te gia:
wyj mu je my pro jekt z sza fy, prze ka zu je my go wy -
ko naw cy i niech on się nim zaj mie – jest nie
do przy ję cia. To prze rzu ca nie od po wie dzial no ści
i ry zy ka na wy ko naw cę, któ ry mu si np. w krót kim
cza sie uzy skać z ró żnych urzę dów pra wo moc ne
de cy zje, wa run ki tech nicz ne, uzgod nie nia. 

Choć FI DIC stwa rza wie le mo żli wo ści ne -
go cja cji mię dzy stro na mi pro ce su in we sty cyj -
ne go, w Pol sce nie są one wy ko rzy sty wa ne.
Dla te go na le ża ło by uści ślić spo so by eg ze -
kwo wa nia prze strze ga nia je go za pi sów.

– Do te go – mó wił pre zes Wy szyń ski
– przy da ło by się roz sąd ne kal ku lo wa nie
przy prze tar gach oraz sto so wa nie po za są do -

wych pro ce dur roz wią zy wa nia spo rów mię dzy
stro na mi kon trak tów. Po dej ście firm wy ko naw -
czych: po nio sę ja kąś tam stra tę, nie szko dzi,
mo że uda się prze żyć – nie jest wła ści we.

– A mo że war to wy ko rzy stać in ne mo de -
le? – za py ty wał pre zes Sty liń ski. – Na przy kład
part ner stwo pu blicz no -pry wat ne. Trze ba cza -
sem sze rzej spoj rzeć na pro ces re ali za cji in -
we sty cji i do pie ro póź niej wy brać od po wied -
nią for mu łę.

– Dys ku sje w bra nży oraz otwar tość na ró -
żne po glą dy są nam bar dzo po trzeb ne – pod -
su mo wał W. Mi chal ski.                             

Be ata Ko peć

Ewe li na Karp -Krę glic ka jest ab sol went ką
Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Czę sto -
chow skiej oraz sty pen dyst ką pro gra mu So -
cra tes na Ka to lic kim Uni wer sy te cie w Leu -
ven w Bel gii w la tach 2001/2002.
W 2005 r. ukoń czy ła po dy plo mo we mię dzy -
na ro do we stu dia me na dżer skie w Gór no ślą -
skiej Wy ższej Szko le Han dlo wej.

Od 2002 ro ku jej ka rie ra za wo do wa jest
zwią za na z bra nżą bu dow la ną. Pra co wa ła
m.in. w spół kach: Her mann Kirch ner i He ilit
Wo er ner, spra wu jąc ko lej no funk cje in ży nie -
ra bu do wy, za stęp cy kie row ni ka ds. ja ko ści
oraz kie row ni ka ds. ja ko ści.
Od 2010 r. pra cu je w Bu di mek sie SA, gdzie
od po wia da za kwe stie kon tro li i za rzą dza nia
ja ko ścią. Od 2013 r. peł ni funk cję dy rek to ra
ds. za pew nie nia ja ko ści.
W bie żą cym ro ku zo sta ła przy ję ta na człon ka
za rzą du PSW NA. Wy ko ny wa nie tej funk cji
nie ko li du je ze spra wo wa niem funk cji 
w Bu di mek sie SA.                                       
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Stowarzyszenia branżowe reprezentowali: Wojciech Malusi i Tomasz Latawiec
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Ewe li na Karp -Krę glic ka,

dyrektor ds. zapewnienia jakości
Budimeksu SA, nowym członkiem
zarządu PSWNA
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W otwie ra ją cym se mi na rium prze mó wie -
niu pre zes PSW NA An drzej Wy szyń ski za chę -
cał wszyst kich, by przed przy stą pie niem do re -
ali za cji za dań w no wej unij nej per spek ty wie
wy cią gnę li wnio ski z do świad czeń z lat po -
przed nich. Nie war to szu kać win nych, war to
jed nak uczyć się na wła snych błę dach, prze -
ko ny wał Wa cław Mi chal ski, dy rek tor De par ta -
men tu Tech no lo gii GDD KiA.

Pierw sza część se mi na rium po świę co na
by ła pro ble mom wy ni ka ją cym z trak to wa nia
naj ni ższej ce ny ja ko głów ne go kry te rium de -
cy du ją ce go o wy bo rze ofe ren tów.

O za le żno ściach po mię dzy ja ko ścią prac
a wy so ko ścią wy na gro dze nia mó wił prof.
Adam Zof ka z In sty tu tu Ba daw cze go Dróg
i Mo stów. Ta kże prof. Da riusz Sy bil ski, peł no -
moc nik dy rek to ra IB DiM, uznał kry te rium naj -
ni ższej ce ny za czyn nik blo ku ją cy roz wój tech -
no lo gicz ny i sprzę to wy firm.

O tym, iż fir my dro go we znaj du ją się
w trud nej sy tu acji, nie trze ba ni ko go prze ko ny -
wać. Twar de do wo dy przed sta wił Woj ciech
Ma lu si, pre zes Ogól no pol skiej Izby Go spo dar -
czej Dro go wnic twa.

Na wal nym zgro ma dze niu OIGD w 2011 r.
Zbi gniew Ma zu rek, ów cze sny pro ku rent w Her -
mann Kirch ner Pol ska, wy po wie dział zna mien -
ne sło wa: „FI DIC to umo wa dżen tel meń ska
spo rzą dzo na na po trze by firm dzia ła ją cych
w kra jach pół noc nej Afry ki, Azji i Bli skie go

Wscho du, gdzie nie ma pra wa bu dow la ne go,
in spek to rów nad zo ru ani praw ne go in stru men -
ta rium, któ re w na szym kra ju ist nie je i obo wią -
zu je. Te raz FI DIC za czął w Pol sce uwie rać, bo
i skąd brać dżen tel me nów”*. Czy od tam tej
po ry sy tu acja się zmie ni ła? Kon se kwen cje
sto so wa nia FI DIC w zmie nio nej for mie przed -
sta wił To masz La ta wiec, pre zes Sto wa rzy sze -
nia In ży nie rów Do rad ców i Rze czo znaw ców.

Za pi sy usta wy Pra wo za mó wień pu blicz -
nych wy ma ga ją zmian. Te naj bar dziej ko niecz -
ne i po żą da ne przez bra nżę omó wił Jan Sty liń -
ski, pre zes Pol skie go Związ ku Pra co daw ców
Bu dow nic twa.

Po wy ższe wy stą pie nia sta ły się przy czyn -
kiem do póź niej szej de ba ty, w któ rej uczest ni -
czył m.in. To masz Fran czew ski, dy rek tor Biu ra
Tech nicz ne go Bu di mek su SA.

Spra woz da nie z de ba ty pu bli ku je my ja ko
od dziel ny ar ty kuł.

Ver ba do cent, exem pla tra hunt (sło wa uczą,
przy kła dy po cią ga ją) – od tej sen ten cji roz po czął

Nowe perspektywy
„Nowa perspektywa budowy dróg w Polsce do roku 2020” – tak brzmiało hasło naszego
XXIX Seminarium Technicznego, które odbyło się w dniach 28–30 października br. 
Spotkanie zgromadziło ponad 160 osób: przedstawicieli administracji drogowej, firm wykonawczych,
producentów materiałów budowlanych i urządzeń.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Seminarium otworzył Andrzej Wyszyński, od lewej prof. Adam Zofka, Wacław Michalski, 
prof. Dariusz Sybilski
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Wystąpienie prof. Adama Zofki
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Wystąpienie prof. Piotra Radziszewskiego
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* „Infrastruktura” 2011 nr 7-8(43).



swo je wy stą pie nie Da riusz Sło twiń ski, czło nek
ho no ro wy PSW NA, któ ry na ma wiał, by przyj rzeć
się pol skim do świad cze niom w bu do wie dróg,
bo nie któ re roz wią za nia do sko na le się spraw dzi -
ły. Pod czas prze bu do wy dro gi nr 1 w Czę sto cho -
wie w la tach 1994–1995 za sto so wa no re mik sing

war stwy wią żą cej i re cy kling w ota czar ce dwu su -
szar ko wej. Do war stwy ście ral nej do da wa no
od 23% do 25% ma te ria łu po cho dzą ce go z fre -
zo wa nia sta rej war stwy ście ral nej. Dro ga do dziś
jest użyt ko wa na, a jej stan nie bu dzi za strze żeń.

O in no wa cyj nych tech no lo giach mó wił
Car sten Lips z Her mann Kirch ner. Po słu żył się
przy kła dem A2 Emi lia–Stry ków, gdzie dzię ki
za sto so wa niu tech no lo gii kom pak to wych

warstw as fal to wych na wierzch nię na li czą -
cym 18 km od cin ku uło żo no w cią gu 6 ty go dni.

Po zo sta jąc przy te ma cie mie sza nek mi ne -
ral no -as fal to wych, prof. Piotr Ra dzi szew ski
z Po li tech ni ki War szaw skiej przed sta wił wpływ
wy so kich tem pe ra tur na wła ści wo ści le pisz czy
as fal to wych w na wierzch niach mo sto wych.

In fra struk tu ra to nie tyl ko dro gi, ale też ko -
lej. Wi zję roz wo ju ko lei do ro ku 2023 przy bli -
żył Mar cin Sty pa, dy rek tor Cen trum Re ali za cji
In we sty cji PKP PLK S.A.

Dru gie go dnia se mi na rium od by ła się se -
sja, pod czas któ rej za sta na wia no się, ja kie roz -
wią za nia tech no lo gicz ne są w sta nie wy trzy -
mać 25 lat. 

O mo dy fi ka cji as fal tu mó wio no już spo ro.
Za le ty wy so ko mo dy fi ko wa ne go as fal tu dla
cień szych i bar dziej dłu go wiecz nych przed sta -
wi ła Eri ca Jel le ma z Kra ton Po ly mers Ne der -
land BV.

Ja kie po win ny być ty po we na wierzch nie
obiek tów mo sto wych, po in for mo wał Pa weł
Miecz kow ski z Eu ro via Pol ska. Za zna czył, że
przy wy bo rze ma te ria łów do warstw na -
wierzch ni mo sto wych na le ży uwzględ nić fakt,

iż izo la cja mo sto wa mu si być od po wied nia
do war stwy ochron nej z as fal tu la ne go.

Do te ma tu wy ko rzy sta nia gra nu la tu as fal to -
we go w kon struk cji no wych na wierzch ni po wró -
ci li An to nio Mo ron i To masz Ku bac ki z IN TRA ME,
przed sta wia jąc urzą dze nia do do zo wa nia te go
ma te ria łu w wy twór niach. Z ko lei jak za cho wu je
się MMA ze zwięk szo ną za war to ścią gra nu la tu
as fal to we go, opo wie dział Piotr Koź la rek z TPA.

War to pod kre ślić, że TPA wraz z Po li tech -
ni ką War szaw ską, BMTI, STRA BAG oraz Urzę -
dem Mia sta i Gmi ny Prusz ków bie rze udział
w re ali za cji pro jek tu „Opra co wa nie i wdro że -
nie in no wa cyj nej, przy ja znej śro do wi sku
tech no lo gii mo dy fi ka cji as fal tów dro go wych
gu mą”. W lip cu te go ro ku zo stał wy ko na ny
od ci nek te sto wy na ul. Parz niew skiej w Prusz -
ko wie. Zwią za ne z tym do świad cze nia przed -
sta wił dr Mi chał Sar now ski z Po li tech ni ki
War szaw skiej.

Jak po pra wić od por ność na wierzch ni
na ko le ino wa nie i zwięk szyć jej trwa łość?
Na to py ta nie sta rał się udzie lić od po wie dzi
prof. Ma rek Iwań ski z Po li tech ni ki Świę to krzy -
skiej, szcze gó ło wo oma wia jąc za sto so wa nie
wap na hy dra ty zo wa ne go w MMA.

Wy stą pie nie re pre zen tu ją ce go Zy dex
In du stries Pio tra He in ri cha po świę co ne by -
ło po pra wie ota cza nia kru szy wa i za gęsz -
cza nia MMA dzię ki za sto so wa niu na no tech -
no lo gii.

Ju bi le uszo we, XXX Se mi na rium Tech nicz -
ne od bę dzie się wio sną przy szłe go ro ku. Or ga -
ni za to rzy za po wia da ją bo ga ty pro gram. God ne
na śla do wa nia prak ty ki praw do po dob nie przed -
sta wią oso by bar dzo do brze w bra nży zna ne
– mo żna by rzec iko ny pol skie go dro go wnic -
twa. Już dziś za chę ca my Pań stwa do udzia łu
w tym spo tka niu.                                              

An na Kraw czyk
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W seminarium uczestniczyło ponad 160 osób
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Ogło sze niu no wej nor my w za sa dzie nie
po wi nien to wa rzy szyć ar ty kuł w „Na wierzch -
niach As fal to wych”, chy ba że jest to nor ma
wy jąt ko wa. Nor mie do ty czą cej ba da nia wskaź -
ni ka pia sko we go (SE) uda ło się wy wo łać za -
mie sza nie i za ist nieć w me diach. W In sty tu cie
Ba daw czym Ma te ria łów Bu dow la nych Sp.
z o.o. (IBMB) ka żde go ro ku po nad 1000 ra zy
ba da my SE i uwa ża my, że tej nor mie na le ży
po świę cić kil ka słów.

Po rów na nie nor my z PN -EN 933-8:2001P
i PN -EN 933-8:2012E na le ży za cząć od wska -
za nia głów nej ró żni cy, po le ga ją cej na tym, że
pierw sza by ła tłu ma czo na, a dru ga zo sta ła wy -
da na w ory gi na le (jęz. ang.) w tzw. sys te mie

okład ko wym (tzn. okład ka zo sta ła prze tłu ma -
czo na). Pierw sze stro ny pra wie się nie ró żnią,
po za da to wa niem (rzecz ja sna), ale wąt pli wo -
ści bu dzi już sam ty tuł. W pol skim tłu ma cze -
niu brzmi on: „(…) – Część 8: Oce na za war -
to ści drob nych czą stek – (…), a w ory gi na le:
„(…) – Part 8: As ses sment of fi nes – (…)”2.
Ze wzglę du na zna jo mość me to do lo gii i za sa -
dy ba da nia au to ro wi ni niej sze go ar ty ku łu bar -
dziej po do ba się tłu ma cze nie „(…) Część 8:
Oce na py łów – (…)”, ale to oczy wi ście su -
biek tyw ne zda nie.

Roz bu do wa ny spis tre ści wer sji nor my
z 2012 r. po wi nien wzbu dzić czuj ność w ka -
żdym czy ta ją cym. Nie spo sób omó wić w krót -

kim ar ty ku le ca łej nor my, war to jed nak za uwa -
żyć, że część roz dzia łów zo sta ła uzu peł nio na
i roz bu do wa na (do pre cy zo wa na).

Już w roz dzia le 1 „Za kres nor my” do -
pusz czo no mo żli wość prze pro wa dza nia ba dań
na frak cji 0/2 mm lub 0/4 mm. Po ma łu na sza
bo ha ter ka za czy na od sła niać swo je ta jem ni -
ce, zwłasz cza głów ną ró żni cę w sto sun ku

Norma 933-8 Badanie wskaźnika piaskowego 
– mała norma – wielka zmiana
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)
19.03.2012 r. nastąpiła cicha prapremiera normy PN-EN 933-8: 2012E Badania geometrycznych
właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego.
Wcześniejsze odsłony tej normy, tj. PN-EN 933-8:2001P i dodatku PN-EN 933-8:2001/Ap1:2010P1,
zostały wycofane ze zbioru polskich norm i oficjalnie zastąpione nowym dokumentem, który obowiązuje
przy badaniu wskaźnika piaskowego.

1 Po praw ka do nor my PN -EN 933-8:2001/Ap1:2010P zmie -
nia w za łącz ni ku B treść za pi su „ró żni ły się wię cej niż o 4”
na „ró żni ły się nie wię cej niż o 4” i nie bę dzie po ru sza na
w dal szej czę ści ar ty ku łu.

2 W więk szo ści norm an giel skie sło wo fi nes tłu ma czo ne jest
opi so wo ja ko „cząst ki kru szy wa o wy mia rze zia ren prze cho -
dzą cych przez si to 0,063 mm”. W dal szej czę ści ar ty ku łu
uży wam za tem sło wa py ły.
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do po przed nicz ki. W roz dzia le 4 „Za sa da me -
to dy” czy ta my bo wiem, iż „Prób kę ana li tycz -
ną pia sku 0/2 z mak sy mal ną za war to ścią py -
łów do 10% (…)”. W tym zda niu tkwi sed no
spra wy i za ra zem jest to punkt kul mi na cyj ny
dra ma tu.

Nor ma PN -EN 933-8:2001P nie okre śla ła
za war to ści py łów, po zo sta wia ła ba da ją ce mu
do wol ność w tym wzglę dzie. Nor ma PN -
-EN 933-8:2012E wy raź nie okre śla za war tość
py łów i re du ku je ją do 10% w prób ce ana li -
tycz nej 0/2 mm.

Za war tość ko lej nych roz dzia łów, tj. 5
„Od czyn ni ki” i 6 „Apa ra tu ra”, jest w po szcze -
gól nych nor mach zbli żo na. Nie wpro wa dza ją
one żad nych po wa żniej szych zmian.

Szcze gó ło we omó wie nie ró żnic po mię dzy
obie ma nor ma mi znaj du je się w roz dzia le 7
„Przy go to wa nie pró bek do ba da nia” i 8 „Wy -
ko na nie ba da nia”. W roz dzia le 7 au to rzy nor -
my z 2012 r. na ka zu ją roz dzie le nie prób ki ba -
daw czej na dwie pod prób ki (ang. sub sam -
ples). Na pod sta wie jed nej z pod pró bek na le -
ży usta lić za war tość wil go ci oraz py łów. Słu ży
ona po nad to do usta le nia po praw ki py łów.
Dru ga pod prób ka słu ży do usta le nia wła ści we -
go wskaź ni ka pia sko we go.

Zgod nie z nor mą z 2001 r. na le ża ło po -
przez po mniej sze nie uzy skać prób kę ana li -
tycz ną z za war to ścią wil go ci więk szą niż 0
i mniej szą niż 2%.

Nor ma z 2012 r. mó wi o tym, jak po stą pić
z pierw szą pod prób ką. Dzie li my ją na dwie
por cje te sto we, z cze go w pierw szej usta la my
wil got ność (ja ko % su chej ma sy), zaś w dru -
giej usta la my za war tość py łów me to dą prze -
my wa nia przez si to 0,063 mm i su sząc. UWA -
GA! „Je że li za war tość drob nych czą stek w kru -
szy wie 0/2 mm prze kra cza 10%, to wy płu ka ne
cząst ki po zo sta łe na si cie 0,063 mm są uży -
wa ne ja ko su cha po praw ka do py łów”.

Dru gą pod prób kę rów nież po win ni śmy po -
dzie lić na dwie czę ści. W za le żno ści od za war to -
ści py łów ma sę prób ki ba daw czej przy go to wu je -
my na dwa ró żne spo so by opi sa ne wzo ra mi. 

Przy za war to ści py łów mniej szej bądź
rów nej 10% ma sa prób ki MT = (120 (100+
w))/100, [g]. Jest to ten sam wzór, któ ry zna -
my z po przed nie go wy da nia nor my. Ma sa
prób ki ana li tycz nej zo sta je po więk szo na tyl ko
o wil got ność prób ki.

Przy za war to ści py łów więk szej niż 10%
ma sa prób ki do ba da nia

gdzie
w = wil got ność
f = za war tość py łów

Po wy ższe wzo ry uwzględ nia ją więk szą za -
war tość py łów i ko rek tę, ja ką trze ba wnieść
do prób ki w ce lu zni we lo wa nia wpły wu ilo ści
py łów na wy nik.

Do kład ne spo so by po stę po wa nia w przy -
pad ku obu pod pró bek (f≤10% i/lub f>10%)
opi sa ne zo sta ły w roz dzia le 8 nor my „Wy ko na -
nie ba da nia”.

W przy pad ku gdy za war tość py łów jest
więk sza niż 10%, w pod prób ce 2 (tej, któ ra
słu ży do rze czy wi ste go usta le nia wskaź ni ka
pia sko we go) mu si my zwięk szyć ilość zia -
ren 0,063/2 mm, do sy pu jąc je z pod prób ki 1
(a do kład nie z jej wy su szo nej czę ści, któ ra
słu ży ła do okre śle nia ma sy M2). Dal szy spo -
sób wy ko na nia ba da nia i po mia rów nie ró żni
się zna czą co od opi sa nych w nor mie PN -
-EN 933-8:2001.

W roz dzia le 9 „Ob li cze nie i przed sta wie -
nie wy ni ków” je dy ną ró żni cą jest sym bol war -
to ści wskaź ni ka pia sko we go, któ ry zmie nił się
z „SE” na „SE (10)”, co praw do po dob nie
sym bo li zu je uwzględ nie nie za war to ści py łów
w prób ce nie więk szej niż 10%.

W roz dzia le 10 „Spra woz da nie z ba dań”
uwa gę na le ży zwró cić na no we za pi sy, któ re
po ja wia ją się przy no wym spo so bie przy go to -
wa nia prób oraz uziar nie nia pró bek.

UWA GA! Za łącz nik A (nor ma tyw ny) opi su -
je spo sób po stę po wa nia przy frak cji 0/4 mm.
Nie uwzględ nia my ko rek ty czą stek drob nych.

Zda ję so bie spra wę z te go, że ka żdy, kto
ma do czy nie nia z ba da niem SE, po tra fi sa mo -
dziel nie prze czy tać i zin ter pre to wać nor mę
i za uwa żyć głów ną zmia nę do ty czą cą przy go to -
wa nia prób ki/pró bek ana li tycz nych. Chciał bym
jed nak po dzie lić się prze my śle nia mi zwią za ny -
mi z do świad cze nia mi z ko rzy sta nia z tej nor my
oraz skut ka mi wpro wa dzo nych zmian.

Wpro wa dzo na w nor mie ko rek ta za war to ści
py łów jest słusz na i wpły wa na po pra wę po rów -
ny wal no ści wy ni ków po mię dzy po szcze gól ny mi
ro dza ja mi ma te ria łów. Wpraw dzie au to rzy nor -
my nie uwzględ ni li jesz cze ró żni cy po mię dzy
gę sto ścia mi ba da nych ma te ria łów (w IBMB
opra co wa li śmy po nad 1000 wy ni ków SE dla ró -
żnych ro dza jów ska ły ró żnią cych się gę sto ścia -
mi i we dług nas ta ko rek ta rów nież po win na zo -
stać wpro wa dzo na, np. do wzor co wej 2,65
g/cm3), ale i tak jest to krok na przód, że o ja ko -
ści py łów nie bę dzie świad czy ła ich ilość w ba -
da nej prób ce (co mia ło zna cze nie do tej po ry:
mniej sza za war tość py łów – lep szy SE). Ogra ni -
cze nie zna cze nia ilo ści py łów w prób ce uzmy -
sła wia, po co jest to ba da nie. W tym miej scu
od nio sę się po raz dru gi do ty tu łu nor my, któ ry
po wi nien brzmieć „oce na py łów” czy „oce na ja -
ko ści py łów”, a nie „oce na za war to ści drob nych
czą stek”. Oce nia my ja kość py łów, a nie ich
ilość, czy li za war tość w prób ce! Do oce ny ilo ści
(za war to ści) słu ży ba da nie PN -EN 933-1.

Ko lej ną oczy wi stą spra wą jest to, że spo -
sób przy go to wa nia prób ki za wie ra ją cej po wy -
żej 10% py łów wpły wa na wy ni ki ba da nia.
Z do świad czeń IBMB wy ni ka, że po wo du je to
wzrost SE od 5 do 20 punk tów! (w za le żno ści
od ro dza ju ska ły).

W na szych wa run kach (ce lo wo nie pi szę
o nor ma li za cji, po nie waż nie za wsze uwzględ -
nia SE) SE uży wa ne jest m.in. do:

1) oce ny kru szy wa drob ne go 0/2 mm do
mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych (MMA),

2) oce ny kru szy wa drob ne go 0/2 lub 0/4
w mie szan kach mi ne ral nych do sta bi li -
za cji me cha nicz nej.

W MMA SE wy stę po wa ło w nor mie PN -B
– 11112:1996 Kru szy wa ła ma ne do na -
wierzch ni dro go wych, gdzie opi sy wa no, iż
wskaź nik pia sko wy dla mia łu, pia sku ła ma ne -
go lub mie szan ki drob nej gra nu lo wa nej dla
od po wied nie go ro dza ju ska ły po wi nien być
wy ższy niż… i w ta be li 4 po da wa no od po -
wied nie war to ści. Sa mo ba da nie od by wa ło się
we dług BN -64 8931-01 Ozna cze nie wskaź ni -
ka pia sko we go (nor ma grun to wa dla kru szy wa
prze cho dzą ce go przez si to #4 mm).

Po za stą pie niu PN -B 11112:1996 nor mą
PN -EN 13043 wskaź nik pia sko wy dla kru szy wa
drob ne go stra cił zna cze nie. Nie mniej po zo sta -
ło do świad cze nie in ży nier skie, któ re w wie lu
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przy pad kach pod po wia da ło, że w do star cza -
nym kru szy wie drob nym na le ży spraw dzić
wskaź nik pia sko wy, aby upew nić się, że ja kość
py łu w kru szy wie jest do bra.

Na le ży pod kre ślić rów nież fakt, że obec nie
ak cep to wa ne kru szy wa drob ne zgod nie z Wy ma -
ga nia mi Tech nicz ny mi WT -1 „Kru szy wa do mie -
sza nek mi ne ral no -as fal to wych i po wierzch nio -
wych utrwa leń na dro gach kra jo wych” za wie ra ją
do 16% py łów. Ozna cza to, że wskaź nik pia sko -
wy po wi nien być spraw dza ny zgod nie z no wą
pro ce du rą, któ ra za pew nia du żo lep szy re zul tat.
Na wet naj bar dziej do świad czo ny tech no log,
któ ry bę dzie chciał się oprzeć na ba da niu SE
(obec nie nie wy ma ga nym), mo że się zdzi wić,
gdy wy ma ga nie nor my PN -B 11112 zo sta nie
speł nio ne, a mi mo to do star czo ne kru szy wo
drob ne nie po zwo li na pra wi dło we przy go to wa -
nie MMA (do kład nej ana li zy wy ma ga kwe stia
od py la nia w wy twór ni mas bi tu micz nych oraz
do da wa nia wy peł nia cza tzw. do da ne go).

To czą ce się obec nie pra ce nad Ogól ny mi
Spe cy fi ka cja mi Tech nicz ny mi, zle co ne przez
GDD KiA, po dob no uwzględ nia ją w oce nie kru -
szy wa drob ne go rów nież war tość SE. Py ta nie
jed nak: ja ka zo sta ła przy ję ta mi ni mal na war -
tość pa ra me tru SE? Po dob no uwzględ nio no
rów nież no we ka te go rie błę ki tu me ty le no we -
go, któ re wresz cie od zwier cie dla ją ja kość py -
łów w po szcze gól nych kru szy wach.

Mo że uwzględ nie nie obu pa ra me trów po -
zwo li na roz sąd ną oce nę kru szy wa drob ne go
(tzn. ta ką, że by wy ko na na z okre ślo nym ro dza -
jem kru szy wa drob ne go MMA speł nia ła wy -
ma ga nia dla MMA).

W do ku men tach do ty czą cych mie sza nek
do sta bi li za cji me cha nicz nej rów nież pa nu je
za mie sza nie, a wpro wa dze nie no wej pro ce du -
ry ni cze go nie uła twi.

Sta ra nor ma PN -S – 06102:1997 Dro gi
sa mo cho do we – Pod bu do wy z kru szyw sta bi -
li zo wa nych me cha nicz nie (nor ma wciąż obo -
wią zu je, choć nie obo wią zu je już część norm
ba daw czych w niej przy wo ła nych!) mó wi ła, że
wskaź nik pia sko wy po pię cio krot nym za gęsz -
cze niu me to dą I lub II we dług PN -B
– 04481:1988 ba da ny we dług BN -64 8931-
01 Ozna cze nie wskaź ni ka pia sko we go dla frak -
cji 0/4 mm miał wy no sić od 30 do 70.

Po ja wi ły się dwie no we nor my, tj. PN -
-EN 13242 Kru szy wa do nie zwią za nych i zwią -

za nych hy drau licz nie ma te ria łów sto so wa nych
w obiek tach bu dow la nych i bu dow nic twie dro -
go wym i PN -EN 13285 Mie szan ki nie zwią za ne
– spe cy fi ka cja. Uwzględ nia jąc wskaź nik pia -
sko wy z PN -S 06102 oraz ba gaż do świad czeń,
po sta no wio no opra co wać do ku ment WT -4
Mie szan ki nie zwią za ne do dróg kra jo wych.

W obec nie ist nie ją cej wer sji dla kru szy wa
drob ne go 0/2 (po pię cio krot nym za gęsz cze niu
i od sia niu z mie szan ki) wy ma ga on, by wskaź -
nik wy no sił po nad 40 i 45 w za le żno ści
od war stwy dro gi.

Wie lo krot ne pro te sty w tej spra wie Pol -
skie go Związ ku Pro du cen tów Kru szyw po zo -
sta ją bez od ze wu i mniej wię cej po ło wa pro -
du ko wa nych w Pol sce kru szyw do mie sza nek
zwią za nych i nie zwią za nych hy drau licz nie (czy
też sa mych mie sza nek) nie speł nia te go wy -
ma ga nia, je że li ba da my je we dług nor my PN -
-EN 933-8:2001. Przy my ka się jed nak na to
oko, uda jąc, że wszyst ko jest w po rząd ku, lub
od rzu ca się ma te ria ły, któ re nie speł nia ją wy -
ma gań (za le ży od świa do mo ści in spek to ra bu -
do wy). Na le ży pod kre ślić, że w ca łej mie szan -
ce mi ne ral nej np. 0/31,5 mm mo że być
do 10% (12%) py łów. Je że li pod da my ją za -
gęsz cze niu i od sie je my z niej kru szy wo drob -
ne, ilość py łów wzro śnie. Za tem je że li chce my
wy ko nać ba da nie wskaź ni ka pia sko we go we -
dług nor my PN -EN 933-8:2012, po win ni śmy

za sto so wać zmo dy fi ko wa ną pro ce du rę przy go -
to wa nia prób ana li tycz nych i tym sa mym po -
pra wić wskaź nik pia sko wy o ok. 20 punk tów.

To jed nak nie ko niec za mie sza nia. W naj -
now szych do ku men tach „Ogól ne Spe cy fi ka cje
Tech nicz ne – War stwy kon struk cyj ne na -
wierzch ni z mie sza nek kru szyw nie zwią za nych
za gęsz cza nych me cha nicz nie” w ta bli cy 4
przy wo ła no pa ra metr SE4, ba da ny na frak -
cji 0/4 mm (zgod nie z za łącz ni kiem A nor my
PN -EN 933-8:2012, a więc bez ko rek ty py -
łów), i za cho wa no wy móg po nad 30 i 35. Jest
to słusz ne po dej ście, naj bli ższe nor mie PN -S
– 06102:1997, czy li tej, w któ rej sto so wa niu
ma my naj więk sze do świad cze nie.

Zmia na jed nej pro ce du ry ba daw czej mo że
mieć ol brzy mi wpływ na ak cep to wa nie ró -
żnych ma te ria łów bu dow la nych na ryn ku pol -
skim. Nie ste ty igno ro wa nie zmian w me to dach
ba daw czych jest u nas na gmin ne i oba wiam
się, że na wie lu bu do wach do cho dzić bę dzie
do spo rów, czy da ny pro dukt mo że zo stać za -
sto so wa ny, czy też nie.

W opi nii wie lu tech no lo gów sku tecz ność
wskaź ni ka pia sko we go i je go przy dat ność
w omó wio nych wy żej za sto so wa niach bu dzi
wąt pli wo ści, ale pó ki co… mam na dzie ję, że
za po mo cą te go ar ty ku łu roz pro pa gu je my
zmia ny w ba da niach wskaź ni ka pia sko we go
i pra pre mie ra nor my PN -EN 933-8:2012 nie
wy wo ła zbyt wiel kie go za mie sza nia w na szym
te atrze dro go wym.                                        

Bi blio gra fia:
1. PN -EN 933-8:2001P Ba da nia geo me trycz nych wła ści -

wo ści kru szyw – Część 8: Oce na za war to ści drob nych
czą stek – Ba da nie wskaź ni ka pia sko we go.

2. PN -EN 933-8:2001/Ap1:2010P Ba da nia geo me trycz -
nych wła ści wo ści kru szyw – Część 8: Oce na za war to ści
drob nych czą stek – Ba da nie wskaź ni ka pia sko we go.

3. PN -EN 933-8:2012E Ba da nia geo me trycz nych wła ści -
wo ści kru szyw – Część 8: Oce na za war to ści drob nych
czą stek – Ba da nie wskaź ni ka pia sko we go.

4. PN -S – 06102:1997P Dro gi sa mo cho do we – Pod bu do -
wy z kru szyw sta bi li zo wa nych me cha nicz nie.

5. PN -B – 11112:1996P Kru szy wa mi ne ral ne – Kru szy wa
ła ma ne do na wierzch ni dro go wych.

6. PN -B – 04481:1998P Grun ty bu dow la ne – Ba da nia pró -
bek grun tu. 

7. BN -64/8931-01 Dro gi sa mo cho do we – Ozna cze nie
wskaź ni ka pia sko we go.

8. PN -EN 13242:2013-08E Kru szy wa do nie zwią za nych
i zwią za nych hy drau licz nie ma te ria łów sto so wa nych
w obiek tach bu dow la nych i bu dow nic twie dro go wym.

9. PN -EN 13285:2010E – Mie szan ki nie zwią za ne – Spe cy -
fi ka cja.

Ma rek Kra jew ski
pre zes za rzą du In sty tu tu Ba daw cze go 
Ma te ria łów Bu dow la nych Sp. z o.o.
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Te za ta za pew ne wy wo ła sprze ciw pro du -
cen tów be to nu oraz nie któ rych pol skich dro -
go wców, któ rzy za naj lep szy ma te riał do wy ko -
ny wa nia na wierzch ni uwa ża ją be ton ce men to -
wy. Choć w ostat nich la tach w Pol sce przy by -
ło dróg bu do wa nych w tech no lo gii na wierzch -
ni be to no wych, to jed nak na dal prze wa ża ją na -
wierzch nie bi tu micz ne.

Po dob nie wy glą da sy tu acja w kra jach Unii
Eu ro pej skiej o naj dłu ższych sie ciach dro go -
wych. We Fran cji (ok. 950 tys. km dróg) po -
nad 94% sta no wią dro gi wy ko na ne w tech no -
lo gii mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych,
w Hisz pa nii (ok. 680 tys. km dróg) dro gi wy -
ko na ne w tej tech no lo gii sta no wią aż 98%,
a w Niem czech (ok. 645 tys. km dróg) – 85%.

Po dob nie wy glą da ją sta ty sty ki (źró dło:
Wi ki pe dia 2012, Niem cy) do ty czą ce na -
wierzch ni dróg star to wych za rów no lot nisk eu -
ro pej skich, jak i świa to wych. W Niem czech
aż 23 dro gi star to we ma ją na wierzch nię bi tu -
micz ną. W Au strii na 6 lot nisk tyl ko 2 ma ją na -
wierzch nię be to no wą. Świa to wą li stę lot nisk,

któ rych dro gi star to we ma ją na wierzch nie bi -
tu micz ne, otwie ra Atlan ta w USA (naj więk sze
lot ni sko pod wzglę dem licz by od pra wia nych
pa sa że rów – 92 mln rocz nie). Ko lej ne lot ni ska
z bi tu micz ny mi pa sa mi star to wy mi znaj du ją
się m.in. w Am ster da mie, Bang ko ku, Bar ce lo -
nie, Bo sto nie, Ma dry cie, Mek sy ku, Mel bo ur -
ne, Chi ca go, Du ba ju, Hong kon gu, Las Ve gas,
Lon dy nie (He ath row i Ga twick), Seu lu, Syd -
ney, To kio i To ron to. 

Z mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych,
speł nia ją cych spe cjal ne wy ma ga nia FIA, wy -
ko ny wa ne są na wierzch nie to rów For mu ły 1.
W tej tech no lo gii zo stał też wy ko na ny tor te -
sto wy Fer ra ri.

Na wierzch nie bi tu micz ne co raz czę ściej
znaj du ją za sto so wa nie tam, gdzie do tych czas
sto so wa no na wierzch nie be to no we lub na -
wierzch nie z kost ki be to no wej czy ka mien nej.

Re zul ta tem pro wa dzo nych przez ostat -
nie 20 lat przez fir my ame ry kań skie i eu ro pej -
skie ba dań są mie szan ki, któ re są du żo bar -
dziej od por ne na ko le ino wa nie niż SMA. Przy -

kła dem Cre aPhalt 0/8. 
Punk tem wyj ścia do tych ba dań by ło

stwier dze nie, że w przy pad ku od por nych
na ko le ino wa nie warstw wią żą cych i pod bu -
dów głów ną przy czy ną po wsta wa nia ko le in są
ter micz ne wła ści wo ści war stwy ście ral nej.
Dzię ki ba da niom i ana li zom stwo rzo no le pisz -
cze o tem pe ra tu rze mięk nie nia wy ższej
od 100°C (obec nie są już do stęp ne le pisz cza
o tem pe ra tu rze mięk nie nia ok. 150°C).

Zmo dy fi ko wa ne i uno wo cze śnio ne mie -
szan ki umo żli wia ją ar chi tek tom pro jek to wa nie
na wierzch ni ulic, par kin gów, chod ni ków, rond
i za tok au to bu so wych w pra wie 100 ko lo rach
i o do wol nym wzo rze. Przy do bo rze mie sza nek
bie rze się pod uwa gę na tę że nie ru chu w da nej
lo ka li za cji.

W prak ty ce spo ty ka my się z dwo ma ro -
dza ja mi uszko dzeń na wierzch ni:
• de for ma cje na wierzch ni bi tu micz nych

spo wo do wa ne dzia ła niem ska na li zo wa ne -
go ru chu cię żkich po jaz dów (cię ża rów ki,
au to bu sy) – zdj. nr 1, 2,

Asfalt najlepszym materiałem drogowym 
naszych czasów
Asfaltobeton i asfalt lany wykonany na bazie nowych spoiw to zmodyfikowane mieszanki o całkowicie
nowych możliwościach zastosowań w nawierzchniach o obciążeniu ruchem od KR1 do KR6.

Zdj. 1. Sko le ino wa na war stwa as fal tu la ne go Zdj. 1a. Stre et Phalt/Cre aPhalt
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• uszko dze nia na wierzch ni wy ko na nych
z kost ki ka mien nej i be to no wej spo wo do -
wa ne uży ciem tych ma te ria łów w lo ka li za -
cjach, w któ rych ze wzglę du na ob cią że nie
ru chem na le ża ło za sto so wać in ne roz wią -
za nie – zdj. nr 4, 5.
Za sto so wa nie mie sza nek no wej ge ne ra cji

po zwa la za po biec wy mie nio nym uszko dze niom.
Przy kła dy mo żli wych za sto so wań mie sza -

nek przed sta wio no na zdję ciach 1a, 2a, 3a,
4a, 5a.

Za słusz no ścią te zy, że as falt jest naj lep -
szym ma te ria łem dro go wym na szych cza sów,
prze ma wia ją na stę pu ją ce ar gu men ty:
• mo żli wość szyb kie go od da nia in we sty cji

do ru chu,
• mo żli wość wbu do wy wa nia MMA w trud -

niej szych niż w przy pad ku na wierzch ni
be to no wych wa run kach at mos fe rycz nych
(w Niem czech do pusz cza się ukła da nie
as fal tu la ne go w tem pe ra tu rze do
– 10°C),

• umo żli wie nie ar chi tek tom od twa rza nia na -
wierzch ni ulic w hi sto rycz nej sty li za cji
(w od po wied niej ko lo ry sty ce, w for mie
bru ku/kost ki ka mien nej). Ko lo ro we, wy tła -
cza ne na wierzch nie ty pu Cre aPhalt, Stre -
et Phalt są w sta nie prze nieść du żo więk -
sze ob cią że nia niż kost ka ka mien na (war -
tość gra nicz na dla kost ki ka mien nej
to 150 au to bu sów dzien nie),

• mo żli wość wy od ręb nie nia ob sza rów,
na któ rych ze wzglę dów bez pie czeń stwa
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Zdj. 2. Sko le ino wa na war stwa SMA ułożona na pod bu do wie be to nowej Zdj. 2a. Stre et Phalt sza ro -bia ły
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Zdj. 3. Na wierzch nia z kost ki ka mien nej Zdj. 3a. Cre aPhalt, wy tła cza ny
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(ście żki ro we ro we, fot. 7) lub dla po pra wy
efek tu wi zu al ne go (te re ny wo kół cen trów
han dlo wych) wska za ne jest uło że nie ko lo -
ro wych mie sza nek,

• wy ko na ne z MMA na wierzch nie są ci che
– np. na wierzch nie z as fal tu po ro wa te go
i la ne go oraz SMA 0/5,

• mo żli wość wy ró żnie nia stref szcze gól nie
nie bez piecz nych dla pie szych ko lo ra mi
i wzo ra mi zwra ca ją cy mi uwa gę kie row -
ców,

• mo żli wość bu do wy chod ni ków o mi ne ral -
no -as fal to wych na wierzch niach, któ re są
przy ja zne dla nie peł no spraw nych, po ru -
sza ją cych się na wóz kach in wa lidz kich
użyt kow ni ków,

• zwięk sze nie od por no ści na wierzch ni
na ko le ino wa nie oraz wpływ wa run ków at -
mos fe rycz nych dzię ki uży ciu no wych
spo iw,

• ła twość od two rze nia na wierzch ni wy ko na -
nych z mie sza nek bi tu micz nych w przy -

pad ku awa rii sie ci pod ziem nej i zwią za -
nych z tym ro bót ziem nych, 

• wy ko na ne z MMA na wierzch nie w 100%
pod le ga ją re cy klin go wi.
Nie wąt pli wie wa dą no wych mie sza nek jest

ich wy so ka ce na, ale co raz wię cej uda nych re -
ali za cji wska zu je na roz sąd ny sto su nek ja ko ści
do ich ce ny.                                               

An drzej Li twi no wicz
Głów ny Tech no log Bu di mek su SA
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Zdj. 4. Na wierzch nia z kost ki be to no wej Zdj. 4a. Cre aPhalt wy tła cza ny
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Zdj. 5. Na wierzch nia za to ki au to bu so wej Zdj. 5a. Na wierzch nia ty pu Bu sPhalt/Stre et Phalt
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No va plast®

Jest to tech no lo gia opar ta na dwu skład ni -
ko wym sys te mie wo dosz czel nym, w ra mach
któ re go pre fa bry ko wa ne ar ku sze bi tu micz ne
(pa py as fal to we lub po li me ro as fal to we) łą czo ne
są z drob no ziar ni stym be to nem as fal to wym
o uziar nie niu do 5 mm (AC 5 S). Mo żli wość
bar wie nia as fal tu po zwa la na sfre zo wa nie war -
stwy ście ral nej (w ra zie jej wy mia ny) bez na ru -
sze nia war stwy za bez pie cza ją cej (wy bar wio nej).

Eta py two rze nia kom plek su na wierzch nio -
wo -izo la cyj ne go są na stę pu ją ce:
1. Do kład ne oczysz cze nie pod ło ża z bru du,

bło ta, sta rych uszczel nień, mlecz ka ce -
men to we go itp., wy ko na ne me to dą fre zo -
wa nia, pia sko wa nia lub za po mo cą wo dy
pod wy so kim ci śnie niem.

2. Apli ko wa nie na zim no środ ka grun tu ją ce -
go, tj. emul sji bi tu micz nej, w ilo ści
ok. 300 g/m2. Śro dek grun tu ją cy speł nia
swo je za da nie po cał ko wi tym roz pa dzie
emul sji, co ob ja wia się utwo rze niem czar -
nej błon ki le pisz cza. Czas roz pa du emul -
sji mo że być ró żny w za le żno ści od pa nu -
ją cych wa run ków at mos fe rycz nych (tem -
pe ra tu ra i wil got ność po wie trza).

3. Roz ło że nie mem bra ny izo la cyj nej wy ko -
na nej ze wzmoc nio nej włók ni ny po lie stro -
wej na sy co nej le pisz czem wy so ko mo dy fi -
ko wa nym przez po li mer SBS. Apli ko wa nie
mo że od by wać się ręcz nie lub w spo sób
zme cha ni zo wa ny.

4. Uło że nie war stwy o gru bo ści 25–30 mm
drob no ziar ni ste go be to nu as fal to we go
o cią głym uziar nie niu 0/5 mm, na ba zie
as fal tu mo dy fi ko wa ne go. Ist nie je mo żli -

wość bar wie nia mi kro be to nu w ce lu za -
zna cze nia gór nej war stwy hy dro izo la cji.
Jest to za bieg, któ ry po zwo li ochro nić ni -
żej le żą cą war stwę w przy pad ku póź niej -
sze go re mon tu cząst ko we go. Tak wy ko na -
na war stwa za pew nia ochro nę przed ko le -

ino wa niem i spę ka nia mi zmę cze nio wy mi.
5. Wy ko na nie war stwy ście ral nej w tra dy cyj -

nej tech no lo gii (BBTM, AC) o gru bo ści
mi ni mum 4,5 cm.
Oma wia ny kom pleks cha rak te ry zu je się

do brą wo dosz czel no ścią, przy czep no ścią

Alternatywne technologie 
zabezpieczania płyt pomostów
Istotny wpływ na trwałość konstrukcji betonowych ma wybór odpowiedniego rozwiązania
uszczelniającego, które w pełni ochroni obiekt przed korozyjnym działaniem wody i powietrza.
Tradycyjna hydroizolacja, oparta na papie zabezpieczonej asfaltem lanym, jest technologią mało
wydajną, wymagającą specjalistycznego sprzętu oraz wytwórni pracującej w bardzo wysokich
temperaturach. Z tego powodu zaczęto poszukiwać rozwiązania alternatywnego, tzn. bardziej
efektywnego, ekonomicznego i ekologicznego w zakresie produkcji i realizacji. Rezultaty tych
poszukiwań przedstawiono poniżej.

Rys. 1. Schemat kompleksu nawierzchniowo-izolacyjnego Novaplast®

Aplikacja systemu nawierzchniowo-izolacyjnego Novaplast®
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do pod ło ża, wy so ką od por no ścią na ście ra -
nie, sta rze nie, ko le ino wa nie oraz wpływ wa -
run ków at mos fe rycz nych. Z po wo dze niem
mo że być sto so wa ny za rów no na no wo pro -
jek to wa nych, jak i re mon to wa nych obiek tach
mo sto wych. Do je go pra wi dło we go wy ko na -
nia wy ko rzy stu je się po wszech nie uży wa ne
ma szy ny dro go we, a do pro duk cji MMA tra dy -
cyj ne wy twór nie. Zme cha ni zo wa nie pro ce su
ukła da nia wpły wa na je go wy daj ność i ob ni -
że nie kosz tów.

Nie bez zna cze nia jest rów nież aspekt
eko lo gicz ny, czę sto po mi ja ny w do bie ra niu
tech no lo gii w Pol sce. Za stą pie nie as fal tów la -
nych ty po wy mi mie szan ka mi z be to nu as fal to -
we go po zwa la na ob ni że nie tem pe ra tu ry pro -
duk cji i tym sa mym zmniej sze nie emi sji ga -
zów cie plar nia nych do at mos fe ry.

Etan plast®

To kom plek so wy sys tem izo la cji prze ciw -
wod nej prze zna czo ny do za bez pie cza nia płyt
be to no wych obiek tów mo sto wych. Wy ko rzy -
stu je on war stwy as fal to we, do bu do wa nia któ -
rych uży wa się kla sycz ne go sprzę tu dro go we -
go, uzy sku jąc dzię ki te mu du żą wy daj ność.
Wy ko na na w tej tech no lo gii na wierzch nia skła -
da się z war stwy wy rów nu ją cej z drob no ziar ni -
ste go be to nu as fal to we go (np. o uziar nie niu
do 5,0 mm), któ ra od gó ry za bez pie czo na jest
mem bra ną z wy so ko mo dy fi ko wa ne go le pisz cza
as fal to we go. Ukła da ny na go rą co w ilo ści 2–3
kg/m2 as falt two rzy cał ko wi cie szczel ną i jed -
no rod ną war stwę. Wy so ką sczep ność na -
wierzch ni (be to nu as fal to we go) z pły tą be to no -
wą za pew nia war stwa emul sji lub pri me ra kła -
dzio ne go w ilo ści 200–500 g/m2.

Aby unik nąć uszko dze nia mem bra ny
na sku tek ru chu tech no lo gicz ne go, za bez pie -
cza się ją po przez po sy pa nie kru szy wem o du -
żej za war to ści zia ren pła skich (nie po wo du ją -
cych prze bi cia war stwy). We Fran cji do te go
ce lu uży wa się skał łup ko wych. Do dat ko wo
przy wy so kich tem pe ra tu rach war stwa kru szy -
wa unie mo żli wia prze ni ka nie le pisz cza z mem -
bra ny do war stwy ście ral nej.

Od por ność na de for ma cje trwa łe uzy sku je
się po przez za sto so wa nie wy so ko mo dy fi ko wa -
nych le pisz czy as fal to wych oraz od po wied ni
do bór krzy wych uziar nie nia po szcze gól nych

warstw MMA. Z uwa gi na umiej sco wie nie
mem bra ny z czy ste go wy so ko mo dy fi ko wa ne -
go le pisz cza bez po śred nio pod war stwą ście -
ral ną w kon struk cji na wierzch ni mo sto wej
istot na jest gru bość war stwy wierzch niej. Po -
win na ona być więk sza niż 40 mm.

Du ża wy daj ność sys te mu po wo du je, że je go
sto so wa nie na mniej szych obiek tach tra ci uza -
sad nie nie eko no micz ne. Mi ni mal na wiel kość
obiek tu to 1500 m2. Na du żych obiek tach in ży -
nier skich przy do brej or ga ni za cji prac mo żli we
jest osią gnię cie wy daj no ści do 5000 m2 na do bę.

Rys. 2. Warstwy nawierzchni mostowej w systemie Etanplast®. 
Oznaczenia: a) schematyczny układ warstw, b) rzeczywiste warstwy w systemie
Etanplast®

a)

b)

Natryskiwanie membrany z lepiszcza wysokomodyfikowanego
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Or tho plast®

Jest to sys tem izo la cji prze ciw wod nej sto -
so wa ny na sta lo wych obiek tach mo sto wych
o or to tro po wej pły cie po mo stu. Cha rak te ry zu je
się wy so ką wy daj no ścią ukła da nia z wy ko rzy sta -
niem tra dy cyj nych ma szyn dro go wych (przy za -
ło że niu, że dział ka ro bo cza wy no si ok. 1500 m2).

Eta py two rze nia kom plek su na wierzch nio -
wo -izo la cyj ne go są na stę pu ją ce:
1. Od po wied nie przy go to wa nie pły ty po mo -

stu we dług nor my ISO 8501 („Przy go to -
wa nie pod ło ży sta lo wych przed na kła da -
niem farb i po dob nych pro duk tów. Wzro -
ko wa oce na czy sto ści po wierzch ni”) oraz
uzy ska nie chro po wa to ści po wierzch ni
rów nej 12,5 μm we dług nor my ISO 8503
(„Cha rak te ry sty ki chro po wa to ści po -
wierzch ni pod ło ży sta lo wych po ob rób ce
stru mie nio wo -ścier nej”).

2. Wy ko na nie war stwy sczep nej ze środ ka
grun tu ją ce go (np. Sim plast Pri mer – as -
fal to wy roz twór grun tu ją cy mo dy fi ko wa ny
SBS) ukła da ne go na zim no. Ilość środ ka
grun tu ją ce go to ok. 400 g/m2, co sta no wi
ok. 150 g/m2 as fal tu po zo sta łe go w roz -
two rze po roz pa dzie.

3. Wy ko na nie war stwy wią żą cej (ochron nej),
tj. mem bra ny, z as fal tu mo dy fi ko wa ne go
po li me ra mi w ilo ści ok. 3 kg/m2, po kry te -
go war stwą kru szy wa o pła skim kształ cie
zia ren (np. łup ki) w ilo ści 2,5-3,0 kg/m2.

4. Wy ko na nie war stwy ście ral nej z mie szan -
ki ty pu be ton as fal to wy o uziar nie niu
do 11 mm (AC 11 S) na ba zie as fal tu mo -
dy fi ko wa ne go po li me ra mi (zgod nie z nor -
mą EN 13108-1).
Du żą za le tą opi sy wa nej me to dy jest w peł ni

zme cha ni zo wa ny spo sób apli ko wa nia, przy uży -
ciu tra dy cyj ne go ze sta wu ma szyn dro go wych,

ta kich jak: skra piar ka, sa mo chód do me cha nicz -
ne go roz sy py wa nia kru szy wa, roz ście łacz oraz
ze staw wal ców (do war stwy ście ral nej). W trak -
cie pra cy na le ży jed nak prze strze gać re żi mu
tech no lo gicz ne go ze wzglę du na ko niecz ność
za cho wa nia cią gło ści pro ce su apli ko wa nia
(na żad nym z eta pów nie mo że dojść do przerw).

Ogra ni cze nia mi w za sto so wa niu tej me-
to dy mo gą być wa run ki at mos fe rycz ne, 
tj.: tem pe ra tu ra po wie trza po wy żej 6°C, 
wil got ność względ na nie prze kra cza ją ca
75% oraz tem pe ra tu ra po wierzch ni pły ty po -
mo stu wy ższa o 3°C od tem pe ra tu ry punk tu
ro sy.

Zabezpieczenie membrany z wysokomodyfikowanego lepiszcza asfaltowego kruszywem o ziarnach płaskich. Oznaczenia: a) rozsypywanie kruszywa
na membranie, b) docisk kruszywa walcami ogumionymi przy niskim ciśnieniu w oponach, c) wygląd membrany zabezpieczonej warstewką
kruszywa
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a) b) c)

Aplikacja systemu izolacyjnego. a, b) rozłożenie membrany, c, d) rozłożenie kruszywa
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Rys. 3. Schemat systemu nawierzchniowo-izolacyjnego Orthoplast®

a)

c)

b)

d)
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Via plast®

Jest to izo la cja płyt po mo stów be to no -
wych, skła da ją ca się z pa py wen ty lo wa nej
ukła da nej na zim no na za grun to wa ne pod ło że.
Pa pę za bez pie cza się war stwą z drob no ziar ni -
ste go be to nu as fal to we go. Po dob nie jak
w przy pad ku sys te mu Etan plast do ukła da nia
wy ko rzy sty wa ny jest ty po wy sprzęt dro go wy.
Ze wzglę du na du żą ilość le pisz cza w war stwie
za bez pie cza ją cej nie po trze ba uży wać du żej
ener gii do za gęsz cze nia.

Od por ność na ko le ino wa nie za pew nia do -
da tek po pra wia ją cy pa ra me try wy trzy ma ło -

ścio we mie szan ki. Typ i gru bość war stwy ście -
ral nej w kon struk cji na wierzch ni mo sto wej za -
le żą od cha rak te ru oraz wiel ko ści ru chu na da -
nym obiek cie.

Spodnia war stwa pa py as fal to wej
(sczep na) nie wy ma ga pod grza nia, co w du -
żej mie rze eli mi nu je ry zy ko nad mier ne go
miej sco we go po sta rze nia le pisz cza. Do dat -
ko wo pa ra wod na, po wsta ła wsku tek ogrza -
nia wo dy za le ga ją cej w pły cie be to no wej
pod czas ukła da nia war stwy za bez pie cza ją -
cej, ma mo żli wość roz prę że nia dzię ki ka na -
łom wen ty la cyj nym. Znaj du ją się one
w spodniej, nie przy kle jo nej do pod ło ża czę -
ści pa py.

Tech no lo gii za bez pie czeń płyt po mo stów
obiek tów mo sto wych wciąż przy by wa. Jest to
efekt za po trze bo wa nia na co raz bar dziej efek -
tyw ne i gwa ran tu ją ce bez pie czeń stwo izo la cje.
Wpro wa dza nie ogra ni czeń w tym za kre sie
(WT -2:2010) nie tyl ko gro zi skró ce niem ży -
wot no ści obiek tów mo sto wych oraz wzro stem
liczby ko niecz nych re mon tów, ale rów nież
prak tycz nie unie mo żli wia roz wój my śli tech -
nicz nej w kra ju.

Wnio sek na rzu ca się sam – ha mu ją ce
po stęp ba rie ry na le ża ło by jak naj szyb ciej
usu nąć.                                                    

Dr inż. Pa weł Miecz kow ski,
Eu ro via POL SKA S.A., Za chod nio po mor ski
Uni wer sy tet Tech no lo gicz ny w Szcze ci nie,
Mgr inż. Oli wia Mer ska,
Eu ro via POL SKA S.A.,
Mgr inż. Pa weł Adam czy k,
Eu ro via POL SKA S.A.Wbudowywanie warstwy ścieralnej z drobnoziarnistej mieszanki mineralno-asfaltowej (AC, BBTM)

w systemie Viaplast®
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Rys. 4. Papa asfaltowa wentylowana, aplikowana do podłoża na zimno

Procesy technologiczne zabezpieczenia płyty pomostu z udziałem papy wentylowanej na moście
Rion Antirion (Grecja). Oznaczenia: a) rozkładanie środka gruntującego (primera), b) aplikacja
papy do podłoża na zimno
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a) b)

Rys. 5. Układ warstw nawierzchni mostowej w systemie Viaplast®




