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Szanowni Czytelnicy!
Mi∏o nam przedstawiç Paƒstwu pierwszy numer kwartalnika „Nawierzchnie Asfaltowe”. Czasopismo to jest kon-

tynuacjà wydawanego od kilku lat „Informatora PSWNA”, stanowiàcego dodatek do miesi´cznika „Polskie Drogi”.
W zamierzeniach Stowarzyszenia, które realizowaç b´dzie Redakcja, nowy kwartalnik b´dzie forum wymiany informa-
cji z dzia∏alnoÊci PSWNA, miejscem publikacji artyku∏ów poÊwi´conych technice nawierzchni asfaltowych oraz
wszelkich innych wiadomoÊci u˝ytecznych dla Êrodowiska drogowego w Polsce.

W niniejszym numerze znajdziecie Paƒstwo „Kilka uwag o projektowaniu SMA”, mieszance mineralno-asfalto-
wej zdobywajàcej coraz wi´kszà popularnoÊç nie tylko w Polsce, ale i na Êwiecie. Nie ulega wi´c wàtpliwoÊci, ˝e war-
to rozmawiaç o naszych krajowych doÊwiadczeniach z SMA. Tym bardziej, ˝e czas wejÊcia normy europejskiej na
SMA powoli si´ zbli˝a. A sposobów wdro˝enia norm europejskich jest co najmniej kilka, o czym przekonacie si´ Paƒ-
stwo po lekturze artyku∏u „Wdra˝anie norm europejskich – jak radzà sobie inni?”. Jak dotàd nie nale˝ymy do tych kra-
jów, które mog∏yby pochwaliç si´ wzorcowym podejÊciem do takich wdro˝eƒ, wi´c warto wiedzieç, jak to robià ci,
którzy zabrali si´ do tego odpowiednio wczeÊniej i z wi´kszym zaanga˝owaniem organizacyjnym.

Zach´camy do przejrzenia sta∏ych dodatków – takich jak Biblioteka czy informacje PSWNA.

Koƒczàc ten pierwszy redakcyjny wst´pniak do „Nawierzchni Asfaltowych”, zapraszamy Paƒstwa do lektury oraz
zach´camy wszystkich do wspó∏pracy, publikowania i dyskutowania na naszych ∏amach.
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Mastyks grysowy SMA projektujemy i wykonujemy w Polsce od po-
czàtku lat 90. ubieg∏ego wieku. Po kilkunastu latach stosowania SMA
mo˝na ju˝ sformu∏owaç kilka uwag i spostrze˝eƒ dotyczàcych tej mie-
szanki mineralno-asfaltowej.

Polskie SMA

Jednym z podstawowych pytaƒ, jakie sobie mo˝na zadaç, to czy na-
sze, polskie SMA jest zgodne z ideà twórcy SMA – dr. Zichnera? ˚eby
odpowiedzieç sobie na to pytanie, warto przypomnieç, czym mia∏o byç
SMA. Na poczàtku – mieszankà do wype∏niania kolein, odpornà na dzia-
∏anie opon okolcowanych. Potem, mieszankà do warstw Êcieralnych,
odpornà na deformacje. W ka˝dym przypadku osiàgni´cie po˝àdanych
w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych warstwy z SMA wymaga w∏aÊciwego projekto-
wania mieszanki mineralno-asfaltowej. No w∏aÊnie, jak projektujemy
SMA?

Projektowanie SMA wed∏ug naszej praktyki mo˝emy podzieliç na
dwa etapy:

I. projektowanie krzywej uziarnienia wg metody krzywych granicz-
nych,

II. ustalanie zawartoÊci lepiszcza w mieszance dla osiàgni´cia zak∏a-
danej zawartoÊci wolnych przestrzeni w próbkach laboratoryjnych.

Wydaje si´ wi´c, ˝e rzecz jest o wiele prostsza ni˝ przy betonie as-
faltowym. Nie ma przecie˝ wymagaƒ dotyczàcych cech mechanicznych
mieszanki. Wystarczy osiàgàç wolne przestrzenie na poziomie
3,5±0,5% v/v i po sprawie. I jeszcze sp∏ywnoÊç wg Schellenberga po-
winna byç odpowiednio ma∏a... 
Wi´c w czym problem? Nasz spokój mo˝e zburzyç kilka wàtpliwoÊci –
dlaczego nie zawsze SMA wychodzi tak dobre, jak byÊmy oczekiwali?
Dlaczego czasami w przekroju odwiertu SMA wyglàda jak „SMA typu
betonowego”? Aby zbli˝yç si´ do odpowiedzi na te pytania, przyjrzyjmy
si´ etapom projektowania.

Projektowanie uziarnienia mieszanki mineralnej 
– jak jest u nas?

Cechami charakterystycznymi SMA sà silny szkielet grysowy i du-
˝a zawartoÊç mastyksu. ˚eby osiàgnàç odpowiednio silny szkielet gry-
sowy, mieszanka mineralna powinna charakteryzowaç si´ odpowiednim
uziarnieniem. I tu dochodzimy do pierwszej s∏aboÊci naszej metody
projektowania SMA – projektowania wy∏àcznie wg krzywych uziarnienia.
Spójrzmy na rys. 1, przedstawiono na nim dwie krzywe uziarnienia mie-
szanki mineralnej SMA – oznaczone odpowiednio A i B. Sà one bardzo
zbli˝one do siebie, obydwie te˝ spe∏niajà warunek po∏o˝enia wewnàtrz

krzywych granicznych dobrego uziarnienia. A wi´c wszystko jest w po-
rzàdku. Tymczasem, popatrzmy jeszcze raz na krzywe A, B i patrzàc na
nie spróbujmy odpowiedzieç na nast´pujàce pytania:

1.1. czy taki przebieg krzywych A i B gwarantuje powstanie odpo-
wiedniego szkieletu grysowego?

1.2. czy mo˝emy powiedzieç coÊ o kszta∏cie ziaren grysów, które
majà bardzo du˝y wp∏yw na tworzenie szkieletu?

1.3. czy obraz ca∏ej mieszanki mineralnej widoczny w postaci krzy-
wej uziarnienia uwzgl´dnia ró˝ne g´stoÊci materia∏ów zastoso-
wanych w mieszankach A i B, tzn. czy wiemy co si´ dzieje
w zale˝noÊciach obj´toÊciowych?

W zasadzie wszystkie odpowiedzi na pytania 1.1-1.3 sà negatywne.
Gdyby chodzi∏o o beton asfaltowy, mieszank´ o innym uziarnieniu i bar-
dziej szczegó∏owych wymaganiach koƒcowych (np. stabilnoÊci i od-
kszta∏cenia), nie by∏oby takiego problemu. Ale tu chodzi o SMA. Do-
tychczasowy sposób projektowania SMA w Polsce nazwa∏bym „europej-
skim, z lokalnymi modyfikacjami”. Europejskim – bo prawie wszyscy
w Europie projektujà wed∏ug wzorca niemieckiego, czyli wg krzywych
uziarnienia i na zawartoÊç wolnych przestrzeni, a lokalnymi modyfika-
cjami – bo myÊmy nieco zmodyfikowali parametry projektowania. Ma to
swoje konsekwencje, ale o tym za chwil´.

Projektowanie mieszanki mineralnej wy∏àcznie w oparciu o krzywe
uziarnienia ma sens wtedy, gdy spe∏nione sà przynajmniej dwa warunki:

2.1. krzywe graniczne uziarnienia zosta∏y prawid∏owo dobrane dla
zestawu sit u˝ywanego w danym kraju oraz sprawdzone, ˝e
gwarantujà a priori osiàgni´cie poprawnych parametrów fi-
zycznych mieszanki mineralnej,

2.2. powtarzalnoÊç w∏aÊciwoÊci produkowanych kruszyw jest do-
bra, a produkcja SMA opiera si´ w cyklu wieloletnim na tych
samych, powtarzalnych materia∏ach, na których uzyskuje si´
sprawdzonà mieszank´ SMA.

Kilka uwag o projektowaniu SMA

Krzysztof B∏a˝ejowski *
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Rys. 1. Przyk∏adowe krzywe uziarnienia SMA wraz z krzywymi
uziarnienia A i B



Czy te warunki sà spe∏nione? Co do punktu 2.1 to trudno dyskuto-
waç, jakkolwiek pojawia si´ wiele uwag z przedsi´biorstw o trudno-
Êciach we „wpasowaniu” projektu mi´dzy krzywe graniczne. Ponadto
brak jest wyników z podstawowych badaƒ w∏aÊciwoÊci SMA pokazujà-
cych wp∏yw krzywych granicznych na otrzymywane parametry SMA, co
by uwiarygodni∏o poprawnoÊç naszych krzywych granicznych. A zatem,
szczególnie w Êwietle pytaƒ 1.1-1.3, nie mo˝na za∏o˝yç, ˝e wszystkie
krzywe uziarnienia znajdujàce si´ mi´dzy krzywymi granicznymi, sà na
pewno tak samo dobre.
Punkt 2.2 – wszyscy wiemy, ˝e zjawisko wieloletnich kontraktów na do-
staw´ tych samych materia∏ów, o powtarzalnym uziarnieniu, jeszcze
w Polsce nie wyst´puje. Mo˝e wprowadzenie normy PN-EN
13043:2004 oraz, w przysz∏oÊci, znaku CE dla mieszanek mineralno-as-
faltowych zmieni t´ sytuacj´. Tak˝e w tym przypadku nie ma wi´c gwa-
rancji, wynikajàcych z d∏ugiego stosowania jednej recepty, ˝e po prostu
mieszanka jest dobra i sprawdzona.

Widaç wi´c go∏ym okiem to, co ka˝dy widzi w laboratorium – ka˝-
da recepta SMA, nawet w tym samym przedsi´biorstwie drogowym, jest
niepowtarzalna. W jakimÊ sensie mo˝na by napisaç, ˝e za ka˝dym ra-
zem, przy ka˝dej zmianie materia∏ów, próbujemy od nowa zaprojekto-
waç dobre SMA i robimy to, w du˝ej mierze, na wyczucie (lub zdajàc si´
na los szcz´Êcia).
Problem moim zdaniem polega na tym, ˝e albo wcale, albo w bardzo
ograniczonym stopniu pos∏ugujemy si´ badaniami „usypanej” mie-
szanki mineralnej i jej parametrami fizycznymi. Jedyne co nas ratuje, to
sprawdzanie gotowego SMA w badaniach koleinowania.

Projektowanie uziarnienia mieszanki mineralnej 
– jak jest gdzie indziej?

Jak ju˝ napisa∏em, w wielu krajach, szczególnie europejskich, pro-
jektowanie mieszanki mineralnej SMA przebiega podobnie jak w Pol-
sce. W ró˝nym stopniu kopiowane lub modyfikowane sà wymagania
niemieckich wytycznych ZTV StB Asphalt. Nie zmienia to jednak faktu,
˝e w niektórych krajach uwa˝a si´, ˝e i niemieckie SMA odesz∏y ju˝
doÊç daleko od pierwowzoru. Stàd pojawienie si´ w obiegu koncepcji
tzw. „real SMA” czyli „prawdziwego SMA”. Koncepcja ta polega na
znacznym zaw´˝eniu krzywych granicznych i poprowadzeniu ich „do-
∏em”, aby zapewniç odpowiednià grysowoÊç mieszanki. Niemniej jed-
nak jest to tylko modyfikacja metody krzywych granicznych, a dok∏ad-
niej – modyfikacja przebiegu krzywych granicznych.

Zupe∏nie inne podejÊcie zastosowano w amerykaƒskiej metodzie
projektowania SMA. Drogowcy z USA poznali SMA na poczàtku lat 90.,
mniej wi´cej wtedy, kiedy i my, ale ich podejÊcie do tematu by∏o o wie-
le bardziej kompleksowe ni˝ wi´kszoÊci krajów europejskich. Wykona-
no szereg prac majàcych na celu opracowanie metody projektowania
SMA. Celem poÊrednim by∏o znalezienie takiego badania mieszanki mi-
neralnej, które pozwoli∏oby oceniaç poprawnoÊç szkieletu grysowego.
A zatem, podejÊcie amerykaƒskie charakteryzuje si´ wi´cej ni˝ jednà fa-
zà projektowania mieszanki mineralnej – oprócz wst´pnego okreÊlenia
uziarnienia metodà krzywych granicznych, nast´puje jeszcze sprawdze-
nie, czy konkretny sk∏ad ziarnowy gwarantuje powstanie prawid∏owego
szkieletu oraz czy w∏aÊciwoÊci fizyczne mieszanki mineralnej spe∏niajà

dodatkowe wymagania. To podejÊcie gwarantuje uwzgl´dnienie kszta∏tu
ziaren grysów, podnoÊci na zag´szczanie, ró˝nic w g´stoÊciach po-
szczególnych materia∏ów itd.

Metoda kontroli szkieletu grysowego

Na czym polega wspomniana metoda kontroli szkieletu grysowego?
A co to jest szkielet grysowy? Stabilny szkielet ziarnowy powstaje
wtedy, gdy najwi´ksze ziarna opierajà si´ o siebie, a ziarna
mniejsze nie rozpychajà tych wi´kszych (rys. 2 a i b). A wi´c, ˝eby
mieç dobry szkielet grysowy nale˝y zbadaç, czy mi´dzy najwi´kszymi
ziarnami zachodzi kontakt.

Spójrzmy na rys. 2. widaç na nim idealizacje uk∏adu ziaren w SMA
(kule równomiernie roz∏o˝one). Mo˝na za∏o˝yç, ˝e w SMA:

3.1. za przenoszenie obcià˝eƒ przez szkielet odpowiadajà tylko
ziarna o okreÊlonej wielkoÊci,

3.2. ziarna przenoszàce obcià˝enia muszà si´ o siebie opieraç.

Amerykanie za∏o˝yli (wg 3.1), ˝e szkielet SMA 0/12.5 mm tworzà
ziarna pozostajàce na sicie #4,75 mm. My moglibyÊmy za∏o˝yç, ˝e
mo˝e byç to sito #5,0 mm. Drugie za∏o˝enie (3.2) jest spe∏nione wte-
dy, gdy mniejsze ziarna wchodzà w przestrzenie mi´dzy du˝ymi ziar-
nami i nie rozpychajà ich (nie przerywajà ich kontaktu). A zatem po-
szukiwana metoda badania powinna uwzgl´dniaç obydwa za∏o˝enia.

Do tego celu s∏u˝y w USA metoda nazywana „dry-rodded test”.
Badanie przeprowadza si´ na ziarnach pozostajàcych na sicie 4,75 mm
czyli tych tworzàcych poszukiwany szkielet grysowy. Ziarna mniejsze
odrzuca si´. Pozosta∏à mieszank´ wsypuje si´ w 3 warstwach do meta-
lowego cylindra, a ka˝dà warstw´ zag´szcza si´ uderzeniami metalo-
wego pr´ta. Po zag´szczeniu w cylindrze okreÊla si´ zawartoÊç wolnych
przestrzeni VCADRC w tak zag´szczonej mieszance grysów metodà „dry-
-rodded” (zwykle jest to 30÷40% v/v). Nast´pnie dla ca∏ej mieszanki
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a)

b)

Rys. 2. a i b. Idealizacja kontaktu mi´dzy ziarnami w SMA przy
ró˝nym u∏o˝eniu ziaren



SMA oznacza si´ zawartoÊç wolnych przestrzeni w grysach VCAMIX. Aby
zapewniony by∏ w∏aÊciwy kontakt mi´dzy ziarnami pozostajàcymi na si-
cie #4,75 mm, musi zachodziç warunek:

VCADRC > VCAMIX

Wyobraêmy sobie teraz uk∏ad obj´toÊciowy ziaren w SMA 
(rys. 3). Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w powsta∏ej wolnej przestrzeni w zag´szczo-
nych grysach (tworzàcych szkielet) musimy jeszcze zmieÊciç obj´toÊç
wszystkich ziaren mniejszych od 4,75 mm (wraz z wype∏niaczem) oraz
obj´toÊç lepiszcza i wolne przestrzenie w zag´szczonej próbce
(3,5±0,5% v/v). Ca∏oÊç, jak ∏atwo zauwa˝yç, jest projektowaniem obj´-
toÊciowym, a nie wagowym (jak u nas).

Projektowanie uziarnienia mieszanki mineralnej 
– podsumowanie

Patrzàc na procedur´ stosowanà w USA, tu opisanà bardzo skróto-
wo, warto si´ przez chwil´ zastanowiç, czy odpowiedzi na pytania 1.1-
1.3 nie sà zawarte w∏aÊnie w metodzie kontroli szkieletu grysowego?
Badajàc w ten sposób mieszank´ widoczny jest przecie˝ wp∏yw na
wskaênik VCADRC zarówno kszta∏tu ziaren, ró˝nicy ich g´stoÊci itd.,
a wi´c uwzgl´dniamy rzeczywiste w∏aÊciwoÊci zastosowanych kruszyw. 
Z kolei w Niemczech inna jest kultura dostaw materia∏ów 
(patrz p. 2.1 i 2.2.) i byç mo˝e nie sà konieczne takie zabiegi dodatko-
we jak w USA. Bo przecie˝ SMA w Niemczech si´ udajà, prawda?

My nie mamy materia∏ów jak w Niemczech i nie stosujemy dodat-
kowych metod jak w USA. A wi´c, czy nasza, polska metoda projekto-
wania mieszanki mineralnej SMA jest na pewno dobra?

OkreÊlanie optymalnej zawartoÊci lepiszcza w SMA 
– jak jest u nas?

U nas jest doÊç prosto, poniewa˝ dla zaprojektowanej krzywej uziarnie-
nia nale˝y tylko okreÊliç seri´ punktów (zawartoÊci lepiszcza) w metodzie
Marshalla i na podstawie wyników zawartoÊci wolnych przestrzeni w za-
g´szczonych próbkach Marshalla wybraç ten wariant, który daje wynik zbli-
˝ony do 3,5% v/v. ZawartoÊç stabilizatora nale˝y okreÊliç metodà Schellen-
berga, a wynik sp∏ywnoÊci nie powinien byç wi´kszy ni˝ 0,3% m/m. 

Wydawa∏oby si´, ˝e to doÊç prosty schemat post´powania i raczej
odporny na generowanie problemów. No bo gdzie˝ mogà byç te b∏´dy,
skoro mamy tylko do zbadania wolne przestrzenie? A jednak...

Przyjrzyjmy si´ zatem wolnym przestrzeniom w zag´szczonych
próbkach Marshalla. Ma byç ok. 3,5%, ale od czego zale˝y zawartoÊç
wolnych przestrzeni? OczywiÊcie od zawartoÊci lepiszcza i uziarnienia
mieszanki. A jeÊli uziarnienie jest dobre, a zawartoÊç lepiszcza rozsàd-
na? Prosz´ nie szukaç w sk∏adzie SMA, bo tu, raczej nieoczekiwanie,
chodzi o coÊ innego. Wolne przestrzenie w prosty sposób zale˝à tak˝e
od warunków wykonania próbek, a ÊciÊlej od warunków zag´szczania –
temperatury i energii.

Warunki zag´szczania próbek Marshalla

Jest rzeczà oczywistà, ˝e im wy˝sza temperatura i im wi´ksza
energia zag´szczania, tym mniejsza zawartoÊç wolnych przestrzeni
w próbkach Marshalla. Spójrzmy wi´c na seri´ próbek o takim samym
uziarnieniu i takà samà zawartoÊcià asfaltu. JeÊli pierwszà zag´Êcimy
w temperaturze 135°C i energià 50 uderzeƒ na stron´, a drugà w tem-
peraturze 150°C i 75 uderzeƒ na stron´, to która b´dzie mia∏a mniej-
szà „pró˝ni´”? OczywiÊcie druga. Podaj´ ten banalny przyk∏ad, ˝eby
zwróciç uwag´, ˝e stosujàc ró˝ne temperatury i energie ubijania pró-
bek mo˝na dla tej samej mieszanki mineralno-asfaltowej otrzymaç
znaczne ró˝nice w zawartoÊci wolnych przestrzeni. Efekt jest taki, ˝e
jeÊli zastosujemy wysokà temperatur´ i/lub du˝à energi´ zag´szczania
to otrzymane „pró˝nie” wyjdà nam za ma∏e. Co wtedy zrobimy? Jak to
co – obni˝ymy zawartoÊç asfaltu. W ten sposób zani˝amy zawartoÊç
asfaltu w mieszance i w konsekwencji obni˝amy jej trwa∏oÊç.
Poruszam ten temat, mi´dzy innymi dlatego, ˝e w naszych dokumen-
tach technicznych brak jest tej jednoznacznoÊci warunków za-
g´szczania próbek, co za granicà.

Stosujemy generalnie zag´szczanie 75 uderzeƒ na stron´ próbki
Marshalla, a temperatury doÊç zró˝nicowane. W PN-S-96025:2000 po-
dano dla ka˝ego rodzaju lepiszcza temperatur´ 135°C, ale ju˝ w Zeszy-
cie IBDM nr 62 ZW-SMA-2001 temperatury te zró˝nicowano ze wzgl´-
du na rodzaj asfaltu.
Kwestia temperatur zag´szczania próbek jest naprawd´ wa˝na, wie
o tym ka˝dy, kto chcia∏ dokonaç odbioru warstwy SMA i okaza∏o si´, ˝e
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Rys. 3. Zale˝noÊci obj´toÊciowe w mieszance mineralno-asfaltowej SMA



4 Nawierzchnie Asfaltowe – 1/2005

wymagany wskaênik zag´szczenia nie zosta∏ osiàgni´ty. Weêmy taki
przyk∏ad:

◆ próbki zag´szczono w laboratorium w temperaturze
150°C i osiàgni´to pewnà zawartoÊç wolnych przestrzeni
w próbce,

◆ na budowie by∏o ju˝ doÊç zimno, bo jak wiadomo szczyt robót
przypada doÊç póêno i temperatura mieszanki podczas wa∏owa-
nia by∏a w zakresie 120-130°C,

◆ nic wi´c dziwnego, ˝e wskaênik zag´szczenia powy˝ej 98% nie
zosta∏ osiàgni´ty – wykonawca nie spe∏ni∏ wymagaƒ okreÊlonych
w „normie i zeszycie”, a zatem k∏opoty z odbiorem warstwy nie
by∏y zaskoczeniem.

OkreÊlanie optymalnej zawartoÊci lepiszcza w SMA 
– jak jest gdzie indziej?

W krajach, o których wczeÊniej napisa∏em, czyli w Niemczech
i USA, stosuje si´ zag´szczanie po 50 uderzeƒ na stron´ próbki Mar-
shalla. Nie wi´cej.

W Niemczech temperatury zag´szczania sà ustalone w ZTV StB
Asphalt na 135±5°C dla asfaltów zwyk∏ych i 145±5°C dla modyfiko-
wanych, bez mo˝liwoÊci zmiany. Asfalty modyfikowane stosuje si´
zresztà w SMA tylko w okreÊlonych przypadkach, dla nawierzchni naj-
bardziej obcià˝onych.

W USA wprowadzono zasad´, ˝e temperatura zag´szczania próbek
Marshalla powinna byç zbie˝na z przewidywanà temperaturà zag´szcza-
nia warstwy na drodze.

OkreÊlanie optymalnej zawartoÊç lepiszcza w SMA 
– podsumowanie

Konsekwencjà stosowania w naszym kraju energii 2x75 ude-
rzeƒ jest zdecydowane obni˝enie zawartoÊci lepiszcza w SMA.
Najlepiej to widaç porównujàc przepisy niemieckie i polskie w dziedzi-
nie minimalnej zawartoÊci asfaltu w mieszankach. Ró˝nice si´gajà do
1% asfaltu, co oznacza, ˝e dzi´ki mniejszej energii zag´szczania (2x50)
finalna mieszanka SMA w Niemczech jest zdecydowanie inna ni˝ nasza.

W kwestii temperatury zag´szczania próbek obydwa warianty, nie-
miecki i amerykaƒski, sà atrakcyjne. Niemiecki – bo nie pozwala na
„kombinowanie” w specyfikacjach i jasno okreÊla warunki bez mo˝liwo-
Êci odst´pstwa. Amerykaƒski – bo zostawia in˝ynierom pole manewru,
szczególnie jeÊli z góry wiadomo, ˝e wbudowywanie SMA b´dzie odby-
wa∏o si´ w okresie jesiennym lub zimowym.

W Polsce stosujemy „trzecià drog´” – albo przepisy sà sprzeczne
ze sobà (jak „norma i zeszyt”), albo uzale˝niliÊmy temperatury od twar-
doÊci asfaltu.

Inne uwagi

Poruszany ju˝ wczeÊniej wskaênik zag´szczenia jest zmorà wielu
wykonawców. W Polsce powszechnie stosowana jest wartoÊç 98%,
a zdarzajà si´ przypadki i 99%. Jest to pewne nieporozumienie 
– czy jeÊli w Niemczech stosuje si´ 97% to ich SMA si´ rozpadajà
z niedog´szczenia? Raczej nie. Kluczowym parametrem powinna byç
zawartoÊç wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie, zarówno w Polsce

jak i w Niemczech ustalona na poni˝ej 6% v/v. Ten parametr determinu-
je trwa∏oÊç warstwy, wi´c stosowanie wskaênika zag´szczenia na pozio-
mie 97% nie jest szaleƒstwem.

Zupe∏nie innym problemem jest sama metoda okreÊlania g´stoÊci
strukturalnej próbek. JeÊli si´ przyjrzeç tematowi, to w zale˝noÊci od te-
go, którà metod´ zastosujemy, mo˝emy otrzymac ró˝ne zawartoÊci wol-
nych przestrzeni. Ale to ju˝ temat na inny artyku∏.

Zakoƒczenie

Z przestawionych powy˝ej dywagacji wynika, ˝e projektowanie
SMA zawiera co najmniej kilka punktów, na które nale˝y uwa˝aç. Przy-
toczone w tekÊcie fragmenty wymagaƒ niemieckich i amerykaƒskich
pokazujà ró˝ne podejÊcia do projektowania SMA, a na ich tle naszà,
polskà praktyk´.
Moim zdaniem, jednym z filarów naszej metody projektowania powinno
pozostaç badanie koleinowania. Tak naprawd´ to koleinowanie, przy
wielu przytoczonych s∏aboÊciach projektowania SMA, jest ostatecznym
sprawdzianem poprawnoÊci sk∏adu mieszanki. JeÊli ktoÊ zaprojektowa∏
„dobre” SMA wg za∏o˝eƒ „normy lub zeszytu”, a potem w koleinowaniu
to samo SMA „pop∏yn´∏o”, to znaczy, ˝e akurat trafi∏ w jeden ze s∏abych
punktów naszej metody projektowania. Osobom, które nigdy tego zjawi-
ska nie doÊwiadczy∏y, gratuluj´ szcz´Êcia i ˝ycz´ by ich nie opuszcza∏o.

Oceniajàc niemieckie wytyczne, w sumie najd∏u˝ej istniejàce
i ewoluujàce przepisy techniczne dla SMA, widoczne jest, ˝e stanowià
one spójny i logiczny zestaw wymagaƒ. Próba modyfikacji tego zestawu
i dopasowania go do naszych realiów nie zosta∏a chyba zakoƒczona ca∏-
kowitym sukcesem. 

Ale ju˝ nied∏ugo, przy okazji wdra˝ania normy europejskiej dla SMA,
czyli EN 13108-5, b´dziemy mieli szans´ okreÊlenia naszego SMA od
nowa. Mo˝e warto zaczàç myÊleç o tym ju˝ teraz1?

1 Norma PN-S-96025:2000 zostanie najprawdopodobniej wycofana ze zbioru polskich
norm do dnia 1 stycznia 2008 r.



Wdra˝anie norm europejskich 
– jak radzà sobie inni?

Hanna K. Wal´cka *

W marcu 2004 r. zosta∏a opublikowana Polska Norma 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleƒ stosowanych na drogach lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu, b´dàca wprowadzeniem do zbioru Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego normy europejskiej EN 13043:2002. Norma
EN 13043:2002, jest jednà z oÊmiu norm europejskich na kruszywa sto-
sowane w budownictwie. 

Wszystkie te normy opracowano wed∏ug odmiennej koncepcji od
dotychczasowej praktyki, co sprawia wszystkim wiele k∏opotów. Normy
europejskie na kruszywa sà bowiem normami klasyfikacyjnymi, co
oznacza, ˝e zawierajà one jedynie wykaz w∏aÊciwoÊci kruszyw i kilka
(lub kilkanaÊcie) kategorii (poziomów wymagaƒ) dla ka˝dej z tych w∏a-
ÊciwoÊci. Normy te nie ustalajà konkretnych wymagaƒ dla kruszyw, tak
jak czyni∏y to dotychczasowe PN (a podobnie by∏o te˝ w innych krajach
europejskich). Teraz w∏aÊciwoÊci kruszyw jak i poziom wymagaƒ
(kategorie) mogà i powinny byç wybrane z normy europejskiej
odpowiednio do obszaru zastosowania kruszyw oraz warunków
i praktyki technicznej danego kraju.

Jak wi´c radzà sobie z tym problemem w innych krajach? 
Jak inne paƒstwa Unii Europejskiej wdra˝ajà nowe normy europejskie
dla kruszyw? Otó˝ okazuje si´, ˝e wdro˝enie norm europejskich na kru-
szywa (jak równie˝ norm dotyczàcych innych wyrobów) wymaga opra-
cowania odpowiedniego krajowego dokumentu aplikacyjnego. Forma
takiego przepisu krajowego mo˝e byç ró˝na (np. wytyczne techniczne,
norma krajowa, poradnik itd.). Mo˝e byç on opracowany w odniesieniu
do jednej, kilku lub wszystkich oÊmiu norm europejskich na kruszywa

stosowane w budownictwie. Porównanie kilku dokumentów aplikacyj-
nych do normy europejskiej EN 13043:2002 przedstawiono w tablicy 1.

Polskie Êrodowisko drogowe stoi przed trudnym zadaniem opraco-
wania takiego dokumentu aplikacyjnego. Dlatego warto wiedzieç, jak
poradzili sobie nasi koledzy w innych krajach. W kolejnych punktach ar-
tyku∏u b´dà omówione dokumenty aplikacyjne, opracowane w Austrii,
Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Dokumenty te sà przyk∏adami zu-
pe∏nie odmiennego podejÊcia w poszczególnych krajach. Jednak
wspólnà ich cechà jest to, ˝e zosta∏y one przygotowane odpowiednio
wczeÊniej, w terminie umo˝liwiajàcym wdra˝anie norm europejskich
zgodnie z zaleceniami CEN.

Austriacki dokument aplikacyjny do normy europejskiej 
EN 13043:2002

Dokumentem aplikacyjnym do normy ÖNORM EN 13043 opraco-
wanym w Austrii, sà:„Techniczne warunki umów; wersja 2004:Materia∏y
budowlane; Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania dotyczàce
mieszanek mineralno-asfaltowych (Technische Vertagsbedingungen;
Version 2004:Baustoffe; Asphalt – Anforderungen an Asphaltmischgut
– RVS 8S. 01.41), zwany dalej w skrócie RVS 8S. 01.41.

Austriacki dokument aplikacyjny RVS 8S. 01.41 zawiera wymaga-
nia wobec mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych na goràco
oraz lepiszczy i kruszyw przeznaczonych do tych mieszanek.
W cz´Êci dotyczàcej kruszyw przepis ten zawiera wybrane z normy
europejskiej ÖNORM EN 13043 w∏aÊciwoÊci i kategorie kruszyw,
które powinny byç stosowane w poszczególnych typach mieszanek
mineralno-asfaltowych na goràco, przeznaczonych do wykonywania:

* mgr in˝. Hanna K. Wal´cka – STRABAG sp. z o.o.
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Tablica 1. Ró˝ne sposoby wdro˝enia normy kruszywowej EN 13043:2002

Kraj

Austria

Niemcy

Francja

Wielka Brytania

Sposób aplikacji – wdro˝enia postanowieƒ normy EN 13043:2002

Opracowano wytyczne dotyczàce mieszanek mineralno-asfaltowych 
i zawierajàce wymagania dla kruszyw do tych mieszanek, 
zgodne z EN 13043

Opracowano warunki techniczne zawierajàce wymagania dotyczàce kruszyw,
zgodne z EN 13043

Opracowano norm´ krajowà do doÊwiadczalnego stosowania, okreÊlajàcà
wymagania dla kruszyw, zgodne z EN 13043

Opracowano poradnik zawierajàcy porównanie dotychczasowych norm BS
dotyczàcych kruszyw z postanowieniami normy EN 13043

Instytucja ustanawiajàca dokument aplikacyjny

Austriackie Ministerstwo Infrastruktury

Federalne Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Mieszkalnictwa

Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne
(AFNOR)

Brytyjski Instytut Normalizacyjny (BSI)
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◆ warstw podbudów asfaltowych i jednowarstwowych nawierzchni
asfaltowych oraz podbudów asfaltowych o wysokim module
sztywnoÊci,

◆ warstw Êcieralnych (z betonu asfaltowego z asfaltem zwyk∏ym
lub modyfikowanym, z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA,
z cienkiej warstwy na goràco zmniejszajàcej ha∏as, z betonu as-
faltowego porowatego i z asfaltu lanego). 

Wybrane z normy ÖNORM EN 13043 i wprowadzone do przepisu
RVS 8S. 01.41 w∏aÊciwoÊci i kategorie kruszyw, przeznaczonych
do wszystkich wy˝ej wymienionych typów mieszanek mineralno-
-asfaltowych na goràco stosowanych w Austrii, powiàzane sà
z obcià˝eniem drogi ruchem (w Austrii sà to klasy ruchu).
Omawiany przepis RVS 8S. 01.41, zawiera tak˝e szczegó∏owe wymaga-
nia dla poszczególnych typów mieszanek mineralno-asfaltowych oraz
graniczne krzywe dobrego uziarnienia dla tych mieszanek. Wymagania
te dotyczà zarówno materia∏ów (kruszywa, lepiszcza oraz ewentualne
dodatki) jak i w∏aÊciwoÊci mieszanek mineralno-asfaltowych. 
W austriackim przepisie aplikacyjnym zamieszczony jest te˝ wykaz cy-
towanych oraz zwiàzanych z nim wytycznych i norm. Przepis RVS 8S.
01.41 zawarty jest na 23 stronicach formatu A4.

Przepis RVS 8S. 01.41 nie dotyczy kruszyw do mieszanek na zim-
no i kruszyw do wykonywania powierzchniowych utrwaleƒ.

Niemiecki dokument aplikacyjny do norm europejskich 
na kruszywa drogowe

Niemiecki dokument:Technische Lieferbedingungen für Geste-
inskırnungen im Straflenbau; TLGestein-StB 2004 (Techniczne warunki
dostaw kruszyw do budowy dróg), zwany dalej w skrócie TLG, jest do-
kumentem aplikacyjnym do trzech europejskich norm:

– DIN EN 12620 (na kruszywo do betonu), 
– DIN EN 13242 (na kruszywo do niezwiàzanych i zwiàzanych mie-

szanek stosowanych w budownictwie in˝ynieryjnym i drogo-
wym),

– DIN EN 13043 (na kruszywo do mieszanek mineralno-asfalto-
wych i powierzchniowych utrwaleƒ). 

Przepis TLG odnosi si´ zarówno do kruszyw przeznaczonych do wy-
twarzania mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco (jak austriacki
przepis RVS 8S. 01.41), jak i pozosta∏ych kruszyw stosowanych w dro-
gownictwie, to jest do wykonywania powierzchniowych utrwaleƒ, cien-
kich warstw asfaltowych na zimno, do wytwarzania zwiàzanych i nie-
zwiàzanych mieszanek do warstw podbudów drogowych, do wytwarza-
nia betonu cementowego oraz do podsypek pod nawierzchnie brukowe
i z p∏yt drogowych. 

Opracowywanie dokumentu aplikacyjnego do ww. trzech
norm europejskich na kruszywa do robót drogowych rozpocz´to
w Niemczech ju˝ 2000 r., czyli ju˝ w roku, w którym CEN przedstawi∏
projekty tych norm. 
Na poczàtku pracy na tym dokumentem przyj´to zasad´, ˝e wybór w∏a-
ÊciwoÊci kruszyw i kategorii powinien byç tak dokonany, aby nie wpro-

wadza∏ zbyt wielu istotnych zmian w porównaniu do dotychczasowych
wymagaƒ. Przyj´cie tej zasady oznacza∏o, ˝e w opracowywanym przepi-
sie, dla poszczególnych w∏aÊciwoÊci kruszyw wybrane b´dà te katego-
rie, które odpowiadajà wymaganiom zawartym w dotychczasowych nie-
mieckich uregulowaniach. Dla w∏aÊciwoÊci kruszyw wymienionych
w europejskich normach, dla których dotàd w niemieckich przepisach
nie by∏o sformu∏owanych wymagaƒ, wybrano kategori´ „brak wymaga-
nia” (NR).

Dla u∏atwienia stosowania postanowieƒ norm europejskich zdecydo-
wano w Niemczech, aby w przepisie aplikacyjnym zawarty by∏ szczegó∏o-
wy opis w∏aÊciwoÊci kruszyw i przynale˝nych do nich kategorii, poniewa˝
taki sposób pozwoli na zrozumienie przejÊcia od europejskich norm do
przepisu TLG i korzystanie przez zainteresowanych tylko z tego dokumen-
tu, bez koniecznoÊci pos∏ugiwania si´ trzema ww. normami europejskimi
na kruszywa drogowe. 
Uk∏ad redakcyjny i merytoryczny przepisu TLG jest wi´c praktycznie ta-
ki sam jak w normy DIN EN 13043:2002, z rozszerzeniem wynikajàcym
z tego, ˝e dokument ten dotyczy wszystkich kruszyw drogowych, a wi´c
uwzgl´dnia w∏aÊciwoÊci i kategorie kruszyw wybrane tak˝e z norm DIN
EN 12620 i DIN EN 13242. 
W rezultacie prac, prowadzonych od 2000 r., dotychczasowe niemiec-
kie przepisy dotyczàce wymagaƒ i badaƒ kruszyw stosowanych w bu-
downictwie drogowym zosta∏y z dniem 01.06.2004 r. zastàpione przez
przepis TLG (zgodnie z terminem wyznaczonym przez CEN).
Niestety w tym dokumencie brak jest uzale˝nienia wyboru w∏aÊci-
woÊci i kategorii kruszyw w zale˝noÊci od obcià˝enia drogi ru-
chem (w Niemczech jest to tzw. klasa budowy), natomiast jest to po-
dane w bardzo szczegó∏owych przepisach technicznych zwanych ZTV
(dodatkowe warunki techniczne umów i wytyczne) np. w odniesieniu do:

◆ warstw z mieszanek niezwiàzanych sà to ZTV So-StB,
◆ warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych, sà to ZTV Asphalt-StB,
◆ nawierzchni z betonu cementowego i warstw podbudów zwiàza-

nych spoiwami hydraulicznymi, sà to ZTV Beton-StB,
◆ nawierzchni brukowcowych i z p∏ytek, sà to ZTV Pflaster-StB,
◆ cienkich warstw na zimno oraz do powierzchniowych utrwaleƒ,

sà to ZTV DSK, Ob.-StB.

W TLG ww. przepisy zosta∏y powo∏ane jako podstawowe dokumenty,
∏àcznie z normami DIN EN 12620, DIN EN 13043 i DIN EN 13242.
W oddzielnych za∏àcznikach do przepisu TLG podane sà w∏aÊciwoÊci
i kategorie kruszyw przeznaczonych do stosowania w nast´pujàcych
obszarach:

◆ do wykonywania warstw niezwiàzanych, 
◆ do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych

utrwaleƒ, 
◆ do betonu cementowego i warstw zwiàzanych hydraulicznie, 
◆ do wykonywania podsypek pod nawierzchni brukowcowe 

i z p∏yt drogowych.
W przepisie TLG okreÊlono te˝ cz´stotliwoÊci badaƒ kruszyw oddzielnie
dla ka˝dego ww. obszaru ich zastosowania. 

Niemiecki dokument aplikacyjny zosta∏ zawarty na 37 stronicach
formatu A4 oraz na 11 stronicach za∏àczników. 
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Francuski dokument aplikacyjny do norm europejskich 
na kruszywa

We Francji norma europejska EN 13043:2002 zosta∏a wydana przez
narodowà organizacj´ normalizacyjnà AFNOR (Association Fran˜aise de
Normalisation) w sierpniu 2003 r. jako norma francuska NF EN 13043.
Natomiast ju˝ w lutym 2004 r. AFNOR wyda∏ norm´ doÊwiadczalnà XP
P 18-545 Granulats. Éléments de définition, conformité et codification
(Kruszywa. Definicje, zgodnoÊç i i kodowanie) którà mo˝na uznaç za
dokument aplikacyjny wdra˝ajàcy do praktyki normy europejskie na
kruszywa.

Norm´ doÊwiadczalnà XP P 18-545 opracowano jako dokument
majàcy na celu:

◆ ustalenie potrzebnej terminologii,
◆ okreÊlenie zasad dotyczàcych kontroli kruszyw,
◆ sprecyzowanie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç kruszywa

do poszczególnych zastosowaƒ.
U˝ytkownicy tego dokumentu mogà (i powinni) zg∏aszaç uwagi do jego
treÊci do dnia 31.12.2007 r., a wi´c okres doÊwiadczalnego stoso-
wania ustalono na 4 lata. 
Podany na wst´pie normy XP P 18-545 komitet autorski sk∏ada si´ z 34
osób reprezentujàcych ró˝ne bran˝owe instytucje, firmy i organizacje.

Omawiany francuski dokument aplikacyjny dotyczy nie tylko kru-
szyw do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwa-
leƒ (wg normy NF EN 13043), lecz obejmuje jeszcze siedem norm eu-
ropejskich dotyczàcych kruszyw stosowanych w drogownictwie, kolej-
nictwie i budownictwie hydrotechnicznym. Dokument ten nie obejmuje
normy europejskiej EN 13055-2 na kruszywa lekkie do mieszanek mi-
neralno-asfaltowych oraz warstw zwiàzanych i niezwiàzanych.

Charakteryzujàc norm´ doÊwiadczalnà XP P 18-545 nale˝y zwróciç
uwag´ na elastyczne potraktowanie norm europejskich na kruszywa.
I tak na przyk∏ad pozostawiono w tym dokumencie wiele nazw kruszyw
stosowanych dotychczas we Francji (piasek, wype∏niacz, grysy). 
Szczególnego podkreÊlenia wymaga znaczne rozbudowanie w normie
doÊwiadczalnej XP P 18-545 (w porównaniu do norm europejskich)
rozdzia∏u dotyczàcego terminologii. W dokumencie tym wprowadzono
szereg potrzebnych i stosowanych okreÊleƒ (próbka, partia, dostawca,
pobieranie próbek itd.), porzàdkujàcych wiele spraw formalnych zwià-
zanych z obrotem kruszyw.
Wa˝nym elementem porzàdkowo – dydaktycznym jest obszerny wykaz
symboli i oznaczeƒ, stosowanych w normach europejskich, zawierajàcy
objaÊnienie ka˝dego symbolu. 
Dla celów rynkowych wprowadzono w omawianym dokumencie poj´cie
„kodu kruszywa”, u∏atwiajàce specyfikowanie zamówieƒ na kruszywa
lub opisywanie tych wyrobów w obrocie handlowym. 
Kody mogà obejmowaç ró˝ne w∏aÊciwoÊci i kategorie kruszyw, 
lecz oczywiÊcie kody te nie zast´pujà opisów specjalistycznych w do-
kumentacjach technicznych. Klasyfikacja wed∏ug kodów przypomina
stosowane dotychczas w Polsce klasy kruszywa.
Omawiany dokument aplikacyjny wymienia w poszczególnych rozdzia-
∏ach kilka wybranych (zalecanych) w∏aÊciwoÊci i kategorii kruszywa do
danego rodzaju robót (obszaru zastosowania), pozostawiajàc projektan-

towi (lub wykonawcy) mo˝liwoÊç wyboru jakoÊci kruszywa dla konkret-
nego zastosowania.

W za∏àczniku informacyjnym do normy doÊwiadczalnej XP P 18-545
zamieszczono przyk∏ady Karty Technicznej Kruszywa.

Francuski dokument aplikacyjny do norm europejskich na kruszywa
zawarty jest na 58 stronach formatu A4.

Brytyjski dokument aplikacyjny do normy europejskiej 
na kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleƒ 

Dokument aplikacyjny do normy europejskiej EN 13043:2002
(w Wielkiej Brytanii BS EN 13043) zosta∏ wydany przez BSI – British Stan-
dards Institution b´dàcy niezale˝nà, narodowà instytucjà normalizacyjnà,
która przygotowuje i wydaje normy oraz inne dokumenty normatywne.

Sposób podejÊcia brytyjczyków do tematu mo˝e ilustrowaç sk∏ad
zespo∏u opracowujàcego zalecenia: 12 instytucji, organizacji i stowa-
rzyszeƒ. Brytyjski dokument aplikacyjny do normy na kruszywa do mie-
szanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleƒ zosta∏ opu-
blikowany w marcu 2003 r., a wi´c ju˝ w kilka miesi´cy po ustanowie-
niu normy EN 13043:2002. Prace nad przygotowaniem tego dokumen-
tu musia∏y byç prowadzone odpowiednio wczeÊniej.

Dla wdro˝enia norm europejskich dotyczàcych kruszyw (nie tylko
drogowych) opracowano i opublikowano w Wielkiej Brytanii dokument
aplikacyjny Published Document PD 6682, który ma form´ zaleceƒ
(wskazówek) do stosowania norm BS EN.
Dokument ten sk∏ada si´ z 9 cz´Êci, z których 8 dotyczy kruszyw uj´tych
w poszczególnych normach europejskich, a cz´Êç 9 dotyczy metod ba-
daƒ kruszyw wed∏ug norm europejskich. Ka˝da z tych cz´Êci jest opubli-
kowana w formie oddzielnej broszury. Poszczególne cz´Êci brytyjskiego
dokumentu aplikacyjnego do norm europejskich na kruszywa zosta∏y
opracowane przez odpowiednie komitety techniczne BSI, w sk∏ad których
wchodzili przedstawiciele wszystkich zainteresowanych Êrodowisk.
Cz´Êç 2 brytyjskiego dokumentu aplikacyjnego PD 6682 (zwanego dalej
PD) zawiera zalecenia dotyczàce stosowania normy BS EN 13043. 
Tytu∏ orygina∏u Cz´Êci 2 brytyjskiego dokumentu aplikacyjnego PD jest
nast´pujàcy: Aggregates – Part 2: Aggregates for bituminous mixtures
and surface treatments for road, airfields and other trafficked areas –
Guidance on the use of BS-EN 13043 (Kruszywa – Cz´Êç 2: Kruszywa
do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleƒ dla
dróg lotnisk i innych powierzchni przeznaczonych do ruchu – Zalecenia
dotyczàce stosowania BS EN 13043).

We wst´pie Cz´Êci 2, omawianego dokumentu PD, podkre-
Êlono z ca∏ym naciskiem, ˝e obecnie projektanci opracowujàcy
konkretnà dokumentacj´ lub specyfikacj´ szczegó∏owà muszà
sami okreÊliç w∏aÊciwoÊci i kategorie (wymagania) wed∏ug BS
EN 13043, które sà odpowiednie dla konkretnego, koƒcowego
zastosowania kruszywa. To stwierdzenie zosta∏o zilustrowane w kilku
przyk∏adowych za∏àcznikach do Cz´Êci 2 dokumentu PD. 
Druga wa˝na uwaga zawarta we wst´pie, zobowiàzuje u˝ytkowników
norm do sta∏ego kontaktowania si´ z dzia∏em obs∏ugi klienta BSI odno-
Ênie wycofywanych dawnych norm BS.
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TreÊç Cz´Êci 2 dokumentu PD ma charakter zaleceƒ – wskazówek
omawiajàcych ogólnie charakter i znaczenie normy europejskiej, a na-
st´pnie komentujàcych i objaÊniajàcych kolejne punkty postanowieƒ
normy BS EN 13043. Kolejne punkty normy BS EN 13043 omawiane sà
w ten sposób, ˝e porównuje si´ postanowienia dotychczasowych norm
BS z nowymi postanowieniami BS EN 13043. W tych fragmentach nor-
my europejskiej, w których znacznie odbiega ona w swoich postanowie-
niach od normy BS autorzy zaleceƒ omawiajà to zagadnienie szczegó-
∏owo, ilustrujà porównaniami i zestawieniami. W wielu przypadkach
tekst odsy∏a do przeprowadzenia koniecznych uzgodnieƒ mi´dzy do-
stawcà wyrobu a odbiorcà.
Niektóre w∏aÊciwoÊci kruszyw, które nie by∏y okreÊlane dotychczas
w przepisach brytyjskich i których wdro˝enia nie przewiduje si´ obec-
nie, sà odpowiednio komentowane.
W koƒcowym fragmencie dokumentu PD Cz´Êç 2 omówiono i skomen-
towano wymagania wynikajàce z unijnej dyrektywy dotyczàcej wyrobów
budowlanych (89/106/EWG) i za∏àcznika ZA do normy BS EN 13043.

Brytyjski dokument aplikacyjny PD ma charakter informacyjny a za-
warte w nim zalecenia, u∏atwiajà zrozumienie nowego podejÊcia do nor-
malizacji (w uj´ciu europejskim) i zawierajà wiele praktycznych komen-
tarzy. Dokument jednak nie daje gotowych rozwiàzaƒ, nie daje
odpowiedzi jakie kruszywo zastosowaç do danej warstwy i tech-
nologii, pozostawiajàc to do decyzji projektantów i inwestorów. 

Dokument PD 6682-2:2003 zawarty jest na 21 stronach formatu A4.

Podsumowanie 

W Êwietle przedstawionych wczeÊniej doÊwiadczeƒ z innych kra-
jów, mo˝na okreÊliç pewne wskazówki przydatne tak˝e w Polsce:

◆ DoÊwiadczenia innych krajów UE wskazujà na koniecz-
noÊç podejmowania prac nad dokumentem aplikacyjnym
z du˝ym, nawet kilkuletnim wyprzedzeniem, jeszcze przed

ustanowieniem przez CEN norm na wyroby takie jak np. kru-
szywa, mieszanki mineralno-asfaltowe.

◆ Grono osób i organizacji wspó∏uczestniczàcych w opracowaniu
dokumentu aplikacyjnego powinno byç szerokie i reprezentowaç
ca∏y przekrój Êrodowiska zwiàzanego z budownictwem drogowym. 

◆ Dokumenty aplikacyjne mogà ró˝niç si´ nie tylko formà, ale i za-
kresem merytorycznym. Forma i treÊç dokumentów zale˝na jest
od stosowanego systemu obowiàzujàcych przepisów, tradycji
legislacyjnej itd. Warto przedyskutowaç, jaka forma dokumentu
by∏aby najlepsza w Polsce.

◆ Zagraniczne dokumenty aplikacyjne do norm europejskich na
kruszywa drogowe zawsze wydawane sà przez upowa˝nione do
tego jednostki w danym kraju. W Niemczech takie przepisy 
(jak np. wytyczne, wskazówki, zalecenia) sà wprowadzane odpo-
wiednim pismem (okólnikiem) w∏aÊciwego kompetencyjnie mi-
nisterstwa. Podobnie jest w Austrii. W innych paƒstwach 
np. we Francji i Wielkiej Brytanii dokumenty aplikacyjne sà wy-
dawane przez narodowe organizacje normalizacyjne (we Francji
przez AFNOR, w Wielkiej Brytanii przez BSI) jako dokumenty
tych instytucji.

A jak b´dzie w Polsce?

Od Redakcji:
Po lekturze powy˝szego artyku∏u wiemy ju˝, jak inne kraje rozwiàza-

∏y ten problem u siebie. Zwraca naszà uwag´ zarówno wczesne rozpo-
cz´cie prac przygotowawczych, jak i szerokie konsultacje projektu prze-
pisów. I takiego podejÊcia nam w Polsce potrzeba. To, jak rozwià˝emy
przygotowanie dokumentu aplikacyjnego i wdro˝enie norm europejskich
dotyczàcych kruszyw, b´dzie wzorcem dla nast´pnych prac zwiàzanych
z normami europejskimi na inne wyroby budowlane. A w kolejce czeka-
jà ju˝ mieszanki mineralno-asfaltowe, polimeroasfalty...

Informujemy Szanownych Czytelników, ˝e kwartalnik „Nawierzchnie
Asfaltowe” posiada swojà stron´ internetowà umieszczonà pod
adresem www.road.pl/na

W internetowej wersji kwartalnika znaleêç mo˝na:
◆ spis treÊci ostatniego wydania
◆ kompletnà wersj´ elektronicznà kwartalnika w formacie PDF

oraz  pliki PDF dotychczas wydanych numerów „Informatora
PSWNA”

◆ aktualne informacje PSWNA
◆ podstawowe informacje o wydawcy, redakcji oraz adresy

kontaktowe

Zapraszamy!

Internetowa strona naszego Kwartalnika



Pod patronatem PSWNA oraz miesi´cznika „Polskie Drogi” w Zako-
panem, w dniach 3-5 lutego 2005 r. firma RETTENMAIER Polska zorga-
nizowa∏a seminarium pt. „Bezpieczne nawierzchnie w technologii SMA”.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele laboratoriów drogowych,
technolodzy, prezesi firm drogowych oraz goÊcie z Niemiec i Wielkiej
Brytanii. Seminarium prowadzili: Krystyna Szymaniak – Dzia∏ Drogo-
wnictwa (Rettenmaier Polska), Piotr Kurach – Prezes Zarzàdu (Retten-
maier Polska).

W czasie I sesji omówione zosta∏y cechy i w∏aÊciwoÊci asfaltów
modyfikowanych stosowanych do mieszanek SMA, referat na ten temat
przedstawi∏ Pan Stanis∏aw Styk, z firmy NCC Industri. Kolejny referat
przedstawi∏ Dyrektor Dzia∏u Drogownictwa firmy Rettenmaier & Söhne –
Pan Horst Erdlen (Niemcy) na temat zastosowania nawierzchni w tech-
nologii SMA na drogach samorzàdowych. O nowej technologii, betonie
asfaltowym porowatym i doÊwiadczeniach europejskich mówi∏ w swoim
wystàpieniu Pan Piotr Heinrich z firmy BP Poland. Propozycj´ wymagaƒ
dla kruszyw do SMA, w Êwietle wymagaƒ normy europejskiej przedsta-
wi∏ Pan Konrad Jab∏oƒski z Akademii In˝ynierskiej.

Podczas II sesji zaprezentowane zosta∏y przez Pana Erwina Filipczy-
ka z firmy SKN, sposoby wykonywania spoin i po∏àczeƒ w nawierzch-
niach asfaltowych, w tym wykonywanych z SMA. W kolejnym referacie,
przedstawionym przez Pana Horsta Erdlena, omówiono wykonywanie
nawierzchni z SMA na p∏ycie drugiego co do wielkoÊci i liczby obs∏ugi
pasa˝erów lotniska w Europie – we Frankfurcie n/Menem. Firma All-
chem z Wielkiej Brytanii zaprezentowa∏a swoje systemy i urzàdzenia,
dozujàce materia∏y sypkie (dodatki do mieszanek mineralno-asfalto-
wych, takie jak w∏ókna celulozowe, pigmenty do barwienia) bezpoÊred-
nio do mieszalnika otaczarki. Nast´pny interesujàcy referat przedstawi-

∏a firma BOMAG, reprezentowana na naszym rynku przez firm´ Full Ma-
szyny Budowlane, w którym przedstawiono zagadnienie zag´szczania
mieszanek mineralno-asfaltowych (ze szczególnym uwzgl´dnieniem
SMA) przy wykorzystaniu systemu ukierunkowanej wibracji Bomag
Asphalt Manager. Dalsza cz´Êç referatu firmy BOMAG dotyczy∏a zag´sz-
czenia podbudowy przy wykorzystaniu analogicznego systemu kontroli
stanu zag´szczania pod∏o˝a, warstwy stabilizowanej cementem i wyko-
nanej w technologii recyklingu na zimno.

By∏o to ju˝ trzecie seminarium zorganizowane przez firm´ Retten-
maier Polska. Z tej okazji Prezes Zarzàdu, Pan Piotr Kurach og∏osi∏ kon-
kurs na has∏o, które b´dzie towarzyszyç kolejnym spotkaniom organizo-
wanym przez Rettenmaier Polska. Dla zwyci´zcy przewidziana mi∏a na-
groda. Firma oczekuje na zg∏oszenia. 
Dodatkowà atrakcjà tegorocznego seminarium w Zakopanem by∏a prze-
pi´kna zimowa sceneria, która sprzyja∏a spacerom, a olbrzymia pokrywa
Êniegu sprawi∏a radoÊç sympatykom narciarstwa.

Bezpieczne nawierzchnie 
w technologii SMA

Krystyna Szymaniak *
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* mgr Krystyna Szymaniak – Rettenmaier Polska sp. z o.o.

Fot. Seminarium prowadzili Piotr Kurach i Krystyna Szymaniak
(fot. K.Jab∏oƒski)

Fot. Uczestnicy seminarium (fot. K.Jab∏oƒski)

Fot. Piotr Heinrich z BP Bitumen podczas prezentacji
(fot. K.Jab∏oƒski)
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W grudniu 2004 r. odby∏o si´ w Kamieniu Âlàskim spotkanie z oka-
zji X-lecia dzia∏alnoÊci Firmy Âlàskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.
W spotkaniu uczestniczyli obok szerokiej rzeszy klientów, którzy zjecha-
li z ca∏ej Polski, przedstawiciele wielu firm i instytucji wspó∏pracujà-
cych z SKN.

Jubileuszowe spotkanie by∏o okazjà do podsumowania dzia∏alnoÊci
i oceny dotychczasowego rozwoju Firmy. W licznych przemówieniach
podkreÊlano, ˝e SKN w przeciàgu 10 lat z Firmy rozpoczynajàcej dzia-
∏alnoÊç jako dystrybutor kruszyw sta∏a si´ jednym z najwi´kszych do-
stawców (2,5 miliona ton w 2004 r.) tego materia∏u dla polskiego dro-
gownictwa. SKN uda∏o si´ z powodzeniem wprowadziç na nasz rynek
ma∏o znane lub nie znane w ogóle wczeÊniej w drogownictwie kruszy-
wa, takie jak kruszywa melafirowe czy gabrowe.

Sta∏y rozwój Firmy, jak i nieod∏àcznie z nià zwiàzanych Kopalni Su-
rowców Skalnych w Bartnicy, jest przyk∏adem dobrze przeprowadzonej
i udanej prywatyzacji w bran˝y surowców skalnych.  Dzia∏alnoÊç SKN
nie ogranicza si´ jedynie do produkcji i sprzeda˝y kruszyw. Poprzez zor-
ganizowanie kompleksowej obs∏ugi swoich klientów, Firma jako pierw-
sza w kraju zaj´∏a si´ dostawami „loco budowa”. Aktualnie dla coraz
lepszej obs∏ugi swoich odbiorców SKN rozszerza zakres oferowanych
wyrobów stosowanych w drogownictwie, takich jak mieszanki mineral-
no-asfaltowe, zaprawy uszczelniajàce i zalewowe, taÊmy dylatacyjne itp.
Jak podkreÊli∏ w swoim przemówieniu Prezes Zarzàdu, Pan Erwin Filip-
czyk, Firma ma dalsze powa˝ne plany rozwojowe na kolejne lata. SKN

planuje dostarczyç w 2005 r. ponad 3 miliony ton kruszyw oraz mini-
mum 250 tysi´cy ton mieszanek mineralno-asfaltowych. Zamierza te˝
w dalszym ciàgu rozszerzaç swojà ofert´ wyrobów chemicznych stoso-
wanych w drogownictwie.

Redakcja kwartalnika „NAWIERZCHNIE ASFALTOWE” gratuluje FIR-
MIE-JUBILATCE dotychczasowych osiàgni´ç i ˝yczy dalszych sukcesów
i rozwoju.

(Red.)

Kolejne seminarium techniczne PSWNA

W dniach 19-21 kwietnia 2005 r. odb´dzie si´ w Jachrance k/War-
szawy kolejne, XIII Seminarium PSWNA poÊwiecone przede wszystkim
prezentacji i dyskusji nad  opracowanym przez PSWNA dokumentem
aplikacyjnym wdra˝ajàcym norm´ europejskà PN-EN 13043:2004 Kru-
szywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleƒ.

Przygotowany do dyskusji dokument aplikacyjny ma okreÊliç
nowe wymagania dla kruszyw drogowych, zgodne z PN-EN
13043:2004 i uwzgl´dniajàce metody badaƒ zgodne z normami
EN. Dokument ten ma charakter prototypowy, pionierski, poniewa˝ po
raz pierwszy w naszym drogownictwie podj´to prób´ wdro˝enia posta-
nowieƒ normy europejskiej do naszej praktyki.

W czasie seminarium zostanà równie˝ przedstawione i omówione
zmiany w metodach badaƒ kruszyw, wynikajàce z norm europejskich,
oraz wyniki przeprowadzonych badaƒ porównawczych kruszyw wed∏ug
dotychczasowych norm PN i nowych PN-EN. 
W tematyce seminarium nie zabraknie równie˝ prezentacji dotyczàcych
nowych materia∏ów i nowych rozwiàzaƒ technologicznych dotyczàcych
budowy nawierzchni asfaltowych.

Mamy nadziej´, ˝e seminarium, jak wszystkie dotychczasowe, b´-
dzie si´ cieszyç du˝ym zainteresowaniem licznych uczestników.

Zaproszenia na to seminarium ju˝ zosta∏y rozes∏ane, a dodatkowych
informacji udziela Biuro PSWNA:
tel. (0-22) 57-44-352, tel./fax (0-22) 57-44-374.

X-lecie SKN

Informacje PSWNA – Jachranka 2005

Fot. Prezes SKN, Pan Erwin Filipczyk (z lewej) 
dzi´kuje obecnym za ˝yczenia dla Firmy (fot. K.Jab∏oƒski)
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Informacja o komisjach technicznych
PSWNA

W roku ubieg∏ym podj´∏y dzia∏alnoÊç dwie techniczne komisje pro-
blemowe, powo∏ane uchwa∏à WZC PSWNA, a mianowicie: Komisja Kru-
szyw i Komisja Asfaltowa. Do prac w komisjach zg∏osili si´ zaintereso-
wani cz∏onkowie Stowarzyszenia.

Komisja Kruszyw

Do prac w Komisji Kruszyw zg∏osi∏o si´ 10 uczestników, reprezen-
tujàcych zarówno producentów kruszyw jak i przedsi´biorstwa drogowe,
a mianowicie:

◆ Erwin Filipczyk – Âlàskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.
◆ Konrad Jab∏oƒski – PSWNA
◆ Roman Knyziak – STRADA Sp. z o.o.
◆ Marek Krajewski – LAFARGE Polska Sp. z o.o.
◆ Ryszard Mi´tus – ¸u˝yckie Kopalanie Bazaltu Ksi´ginki S.A.
◆ Janusz Olejnik – LAFARGE Polska Sp. z o.o.
◆ Andrzej Skoneczny – Wroc∏awskie Kopalnie Surowców Mineral-

nych S.A.
◆ Lech Wardowski – ODRA Asfalt Sp. z o.o.
◆ Bo˝ena Wilczek – Labotest Sp. z o.o.
◆ Bohdan ˚urek PSWNA

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Kruszyw, przewodniczàcym Ko-
misji zosta∏ wybrany kol. Erwin Filipczyk (SKN), wiceprzewodniczàcym
kol. Konrad Jab∏oƒski (PSWNA) a sekretarzem kol. Bohdan ˚urek (Biu-
ro PSWNA). Przedyskutowano tak˝e kierunki prac Komisji, uznajàc za
najwa˝niejsze: 

◆ prace nad przygotowaniem dokumentu aplikacyjnego do za-
twierdzonej normy PN EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek
bitumicznych...;

◆ wymian´ doÊwiadczeƒ w zakresie organizacji zak∏adowej kontro-
li produkcji wed∏ug nowych wymagaƒ.

Wdro˝enie pakietu norm europejskich na kruszywa musi byç po-
przedzone opracowaniem i ustanowieniem odpowiedniego dokumentu,
aplikujàcego postanowienia norm EN do warunków naszej techniki dro-
gowej. Komisja Kruszyw zainicjowa∏a w pierwszej po∏owie ubieg∏ego
roku wykonanie wst´pnego opracowania, okreÊlajàcego za∏o˝enia do ta-
kiego dokumentu aplikacyjnego. Na podstawie tego opracowania jest
obecnie przygotowywany w Stowarzyszeniu projekt tego dokumentu dla
kruszyw wg PN-EN 13043:2004. Przewidywany termin zakoƒczenia
prac – marzec 2005 r. Projekt ten powinien byç poddany szerokiej an-
kietyzacji, a nast´pnie po wprowadzeniu ewentualnych poprawek i uzu-
pe∏nieƒ zatwierdzony do stosowania.

OdnoÊnie do wdra˝ania zak∏adowych systemów kontroli produkcji, po wza-
jemnej wymianie doÊwiadczeƒ i rezultatów prac wdro˝eniowych, Komisja
stwierdzi∏a, ˝e prace w firmach przebiegajà prawid∏owo i nie ma potrzeby
podejmowania przez Stowarzyszenie nowych inicjatyw w tym zakresie. 

Komisja Asfaltowa

Do prac w Komisji Asfaltowej zg∏osi∏o si´ 13 uczestników, repre-
zentujàcych zarówno producentów asfaltów i polimeroasfaltów drogo-
wych jak i przedsi´biorstwa drogowe, a mianowicie:

◆ Tomasz Bia∏y – Âwi´tokrzyskie przedsi´biorstwo Robót Drogo-
wych TRAKT Sp. z o.o.

◆ Jan Biedroƒ – Grupa LOTOS Sp. z o.o.
◆ Krzysztof B∏a˝ejowski – TPA Instytut Badaƒ Technicznych 

Sp. z o.o.
◆ Janusz Dró˝d˝ – Przedsi´biorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Miƒsk Mazowiecki
◆ Piotr Heinrich – BP Poland Sp. z o.o.
◆ Aldona Mizgalska – STRADA Sp. z o.o.
◆ Janusz Rafa∏owski – NYNAS Sp. z o.o.
◆ Halina Sarliƒska – Przedsi´biorstwo Robót In˝ynieryjnych S.A.

Holding
◆ Stanis∏aw Styk – NNC Industri Polska Sp z o.o.
◆ Witold Szrajber – STRABAG Sp. z o.o.
◆ Adam Wojczuk – LOTOS Asfalt Sp. z o.o.
◆ Andrzej Zdzienicki – ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
◆ Bohdan ˚urek – PSWNA

Na inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Asfaltowej przewodniczà-
cym Komisji zosta∏ wybrany kol. Andrzej Zdzienicki (ORLEN Asfalt), wi-
ceprzewodniczàcym kol. Jan Biedroƒ (Grupa LOTOS) a sekretarzem kol.
Bohdan ˚urek (Biuro PSWNA). Ustalono ponadto podstawowe kierunki
dzia∏aƒ, obejmujàce: 

◆ prace dotyczàce zbierania danych statystycznych o produkcji
i zu˝yciu asfaltów drogowych w kraju;

◆ prace zwiàzane z wdra˝aniem nowych norm europejskich na le-
piszcza asfaltowe (asfalty drogowe, asfalty modyfikowane
i emulsje asfaltowe);

◆ inicjowanie prac studialnych zwiàzanych z rozwojem produkcji
asfaltów drogowych jak i technologia nawierzchni asfaltowych.

Zagadnienia te b´dà tematami kolejnych posiedzeƒ Komisji Asfal-
towej. Komisja zaopiniowa∏a projekt zmian do normy europejskiej EN
12591 „Asfalty drogowe”, przygotowywany obecnie przez Eurobitume.
W dziedzinie asfaltów modyfikowanych ustalono, ˝e producenci tego
wyrobu b´dà ze sobà wspó∏pracowaç w przygotowaniu krajowego doku-
mentu aplikacyjnego (w takim samym trybie jak dla kruszyw). Prace Ko-
misji w dziedzinie normalizacji emulsji asfaltowych uzale˝nione sà od
inicjatywy Êrodowiska producentów emulsji.

Za wczeÊnie jest obecnie oceniaç efekty prac Komisji PSWNA, lecz
ju˝ teraz mo˝na stwierdziç, ˝e powsta∏a forma wspó∏pracy umo˝liwiajà-
ca zarówno wzajemnà wymian´ informacji, jak równie˝ podejmowania
wspólnych dzia∏aƒ.
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Zag´szczanie i rozk∏adanie nawierzchni asfaltowych. 
Teoria i praktyka. 

Publikacja ksià˝kowa firmy DYNAPAC „Zag´szczanie i rozk∏adanie
nawierzchni asfaltowych. Teoria i praktyka” jest praktycznym podr´czni-
kiem metod zag´szczania i wbudowywania gruntów i mieszanek mine-
ralno-asfaltowych.

Podstawowym celem ksià˝ki jest przekazanie bogatego doÊwiad-
czenia Autorów w tej dziedzinie projektantom, wykonawcom i pracowni-
kom nadzoru.

Ksià˝ka zawiera ogólny przeglàd gruntów i mieszanek mineralno-
-asfaltowych. Przedstawia podstawowe wiadomoÊci o gruntach, ich za-
g´szczaniu i metodach kontroli jakoÊci robót. Omawia podstawowà cha-
rakterystyk´ mieszanek mineralno-asfaltowych, w∏aÊciwoÊci ich sk∏ad-
ników, a przede wszystkim rozk∏adanie i zag´szczanie asfaltowych

warstw nawierzchni, zwracajàc uwag´ na szereg czynników, od których
zale˝y równoÊç i jakoÊç nawierzchni. Zasadnicza cz´Êç ksià˝ki zawiera
praktyczne wskazówki dotyczàce wyboru maszyn do uk∏adania i zag´sz-
czania oraz zalecenia technologiczne warunkujàce w∏aÊciwe wykonanie
robót. 

Ksià˝ka jest wynikiem zbiorowej pracy fachowców z firmy DYNA-
PAC. Zosta∏a napisana przez Autorów dysponujàcych du˝à wiedzà prak-
tycznà i teoretycznà w sposób jasny, zwi´z∏y i zrozumia∏y.

Procesy wbudowywania i zag´szczania gruntów i mieszanek mi-
neralno-asfaltowych stanowià podstawowe elementy budowy na-
wierzchni. Sà to procesy zale˝ne od wielu zmiennych, niezale˝nych
czynników. Wiedza i doÊwiadczenie Autorów, po∏àczone z dobrym,
czytelnym materia∏em ilustracyjnym pozwala na jasne i precyzyjne
omówienie cz´sto trudnych zagadnieƒ. Rozwijajàce si´ budownictwo
drogowe, rosnàce zadania zwiàzane z budowà autostrad, dróg szybkie-

Technologia warstw asfaltowych. Nawierzchnie drogowe.
Poradnik.

PORADNIK, KTÓRY POWINIEN ZNALEèå SI¢ W PODR¢CZNEJ BI-
BLIOTECZCE KA˚DEGO DROGOWCA

W 2000 r. mia∏em okazj´ byç opiniodawcà pierwszego wydania po-
radnika „Technologia warstw bitumicznych” w serii „Nawierzchnie dro-
gowe. Poradnik”, napisanego przez zespó∏ m∏odych Autorów, którymi
byli Krzysztof B∏a˝ejowski i Stanis∏aw Styk. Jak pami´tam, by∏em pod
ogromnym wra˝eniem Ich wiedzy i lekkoÊci stylu opisywania nie∏atwych
zagadnieƒ technologii asfaltowych. Ogromnà zaletà pierwszego wydania
Poradnika, by∏y kolorowe ilustracje i doskona∏a szata edytorska, która
u∏atwia∏a percepcj´ jego treÊci. Dlatego te˝, w 2004 r., z przyjemnoÊcià
podjà∏em si´ recenzji drugiego wydania Poradnika, napisanego przez
ten sam zespó∏ autorski i wydawanego pod zmienionym tytu∏em „Tech-
nologia warstw asfaltowych. Poradnik”.

Najnowsze, drugie wydanie, zachowujàc wszystkie zalety
pierwszego wydania jest na tyle rozszerzone i uzupe∏nione, ˝e mo˝na
Êmia∏o mówiç, i˝ jest to najaktualniejszy poradnik z zakresu
nawierzchni asfaltowych, który znajduje si´ na Êrodkowo-
i wschodnioeuropejskim rynku wydawniczym. Uwzgl´dniajàc
zastosowanà w drugim wydaniu zmniejszonà czcionk´ i bardzo
szczelne „upakowanie” tekstu, wydanie to w stosunku do wydania
pierwszego zosta∏o rozszerzone dwukrotnie. Pojawi∏y si´ dwa
ca∏kowicie nowe rozdzia∏y: 7. „Przygotowanie pod∏o˝a” oraz 9. „Jak
˝yç i przetrwaç na kontrakcie”, które podajà i systematyzujà

informacje, których pró˝no szukaç w innych publikacjach. Oprócz
nowych rozdzia∏ów, poszerzono zawartoÊç ju˝ istniejàcych rozdzia∏ów.
Bardzo interesujàcym przyk∏adem zmian w drugim wydaniu jest
dodanie informacji o amerykaƒskim systemie SUPERPAVE, jego
klasyfikacji funkcjonalnej asfaltów i metodach badaƒ asfaltów, kruszyw
i mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnych z tym systemem.
A zatem, w opisie technologii asfaltowych Poradnik zosta∏ znacznie
wzbogacony.

Innà, ogromnà zaletà nowego wydania jest przedstawienie (wg stanu
na koniec 2004 roku), metod badaƒ kruszyw i asfaltów drogowych wed∏ug
dotychczasowych norm PN oraz norm europejskich (EN), które sà sukce-
sywnie wprowadzane do zbioru polskich norm jako PN-EN. Tak ca∏oÊcio-
wego przedstawienia aktualnego stanu normalizacji dotyczàcej asfaltów
drogowych i kruszyw jeszcze nie by∏o, wi´c drugie wydanie poradnika
„Technologia warstw asfaltowych” mo˝na uznaç za udanà, pionierskà pró-
b´ przedstawienia tych trudnych zagadnieƒ polskim drogowcom. Wszy-
scy musimy si´ szybko nauczyç nie tylko nowej terminologii, ale równie˝
nowego podejÊcia nie tylko do problematyki metod badaƒ oraz do oceny
zgodnoÊci wyrobów drogowych i dopuszczania ich do obrotu. Tak˝e w tej
dziedzinie w Poradniku znaleêç mo˝na podpowiedê, jak zorganizowaç
ocen´ zgodnoÊci w odniesieniu do materia∏ów stosowanych w technolo-
gii warstw asfaltowych. W omawianej ksià˝ce znajdziemy równie˝ wska-
zówki zwiàzane z wprowadzaniem metod badaƒ i wymagaƒ unijnych w od-
niesieniu do kruszyw i asfaltów i to jest dodatkowy argument, aby porad-
nik ten znalaz∏ si´ na pierwszym miejscu w podr´cznej biblioteczce ka˝-
dego drogowca, pracujàcego w zarzàdach drogowych, w firmach wyko-
nawczych oraz w firmach nadzorujàcych asfaltowe roboty drogowe.



Jako starszy kolega Autorów, który od ponad 40 lat aktywnie zajmu-
je si´ mi´dzy innymi technologià warstw asfaltowych, mog´ z ca∏à od-
powiedzialnoÊcià rekomendowaç wszystkim drogowcom lektur´ tego
Poradnika.

Konrad Jab∏oƒski, Akademia In˝ynierska w Polsce

go ruchu oraz modernizacjà wielu dróg i ulic stawiajà coraz wi´ksze
wymagania. Od prawid∏owej realizacji procesów technologicznych za-
le˝y jakoÊç nawierzchni i jej cechy eksploatacyjne. Omawiana ksià˝ka
wychodzi naprzeciw tym potrzebom, wype∏niajàc luk´ w polskiej lite-
raturze technicznej. 

Zach´camy do lektury tej publikacji!

(Red.)
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