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Wstęp

Zwięk sza ją ce się na tę że nie ru chu na głów nych tra sach dro go wych wy -
ma ga ro bót i ma te ria łów naj wy ższej ja ko ści. Wy bór naj lep szych roz wią zań,
za pew nia ją cych dłu go trwa łe użyt ko wa nie, na pod sta wie ana li zy „Li fe Cyc -
le Cost” (ana li za kosz tów obiek tu od bu do wy do koń ca okre su eks plo ata -
cji) przy no si ko rzy ści za rów no za rząd cy dro gi, jak i użyt kow ni kom ze
wzglę du na mniej szą ilość re mon tów. Na wszyst kich głów nych obiek tach
in ży nier skich, sto so wa ne są obec ne ta kie roz wią za nia tech nicz ne, aby uzy -
skać mo żli wie naj więk szą płyn ność ru chu i dłu go trwa łe użyt ko wa nie.

Mo sty i tu ne le sta no wią zwę że nia cią gów ko mu ni ka cyj nych, w któ -
rych na stę pu je ska na li zo wa nie po to ków ru chu. Kon struk cje no śne
obiek tów in ży nier skich są dro gie i w związ ku z tym mu szą być od po -
wied nio chro nio ne. W kon struk cjach mo sto wych udział kosz tów wy ko -
na nia izo la cji wo dosz czel nej i na wierzch ni dro go wej wy no si ok. 2-3%
cał ko wi tych kosz tów bu do wy obiek tu. Zwięk sze nie kosz tów cał ko wi tych
o oko ło 1-2% po wo du je nie współ mier ny wzrost ja ko ści wy ko na nej izo -
la cji obiek tu. Dzię ki tej po pra wie ja ko ści okres trwa ło ści obiek tu dro go -
we go mo że wzro snąć nie mal dwu krot nie. W kra jach za chod nich trwa -
łość obiek tów mo sto wych oce nia się na 100 lat. Po 25 la tach po win no
się od no wić war stwę wią żą cą i ście ral ną, po 50-60 la tach ukła da się no -
wą izo la cję i wy ko nu je wy mia nę warstw na wierzch ni. Po oko ło 100-120
la tach prze pro wa dza na jest cał ko wi ta mo der ni za cja obiek tu.

Speł nie nie po wy ższych wa run ków wy ma ga sto so wa nia prze my śla -
nych roz wią zań tech nicz nych, nie tyl ko do ty czą cych kon struk cji be to no -
wych i sta lo wych, ale rów nież izo la cji oraz na wierzch ni as fal to wej. Po -
szcze gól ne war stwy mu szą być do bie ra ne in dy wi du al nie, po nie waż ma
to du ży wpływ na funk cjo no wa nie ca łe go obiek tu. War stwy te mu szą
do sie bie pa so wać i być ze so bą trwa le po łą czo ne two rząc kom po zyt.
Wy bór izo la cji i warstw na wierzch ni jest wiel kim wy zwa niem, któ re mu
mo że spro stać tyl ko za sto so wa nie ma te ria łów naj wy ższej ja ko ści.

Jest bar dzo wie le przy kła dów, któ re po ka zu ją jak du że kosz ty do dat -
ko we po wsta ją przy wy ko ny wa niu prac re mon to wych zwią za nych z wy -
mia ną izo la cji i na wierzch ni dro go wej na mo ście. Jed nym z ta kich przy -
kła dów jest Most Avon mo uth w Po łu dnio wej An glii na au to stra dzie M5.

Kosz ty zwią za ne z za rzą dza niem ru chem:
Ń Wy zna cze nie ob jaz dów, zmia na sy gna li za cji świetl nej oraz pa -

sów ru chu, itp.
Kosz ty zwią za ne z zatorami („kor ka mi”):
Ń Pod czas prac re mon to wych do dys po zy cji kie row ców jest mniej sza

ilość pa sów ru chu, co wpły wa na prze pu sto wość obiek tów in ży -
nier skich zwłasz cza pod czas go dzin szczy to we go na tę że nia ru chu.

Kosz ty zwią za ne z wy pad ka mi:
Ń W trak cie prac na mo ście, w po wsta ją cych „kor kach”

no to wa no śred nio 6 wy pad ków sa mo cho do wych.
Kosz ty za bie gów re mon to wych zwią za nych z wy ko na niem izo la cji

oraz na wierzch ni as fal to wej na mo ście Avon mo uth o po wierzch ni 48000
m2 wyniosły 16,5 mln €, natomiast koszty dodatkowe, tj. zarządzanie
ruchem, „kor ki”, wy pad ki sa mo cho do we wy nio sły po nad 12 mln € (80%
kosz tów re mon tu).

Wy mie nio ne oko licz no ści wy mu sza ją, aby zwłasz cza na obiek tach
mo sto wych sto so wać sys te my i ja kość wy ko na nia, któ re wy dłu żą okres
eks plo ata cji obiek tu. Na le ży pa mię tać, że przy za sto so wa niu izo la cji wy -
so kiej ja ko ści jej okres trwa ło ści sza co wa ny jest na 50 lat, na to miast
w przy pad ku na wierzch ni dro go wej okres ten wy no si 25-30 lat, co po -
zwa la za rząd com obiek tów za osz czę dzić znacz ne środ ki fi nan so we. Dla -
te go też, pla no wa nie ka żdej in we sty cji po win no być wy ko ny wa ne z wy -
ko rzy sta niem ana li zy „Li fe Cyc le Cost”. 

Sys te my na wierzch ni mo sto wych

W pierw szym rzę dzie wy stę pu ją kon struk cje na wierzch ni na mo -
stach, skła da ją ce się z:

Ń war stwy sczep nej izo la cji,
Ń war stwy ochron nej, któ ra jest cał ko wi cie i trwa le po łą czo na

z war stwą izo la cji. 
Ń warstw na wierzch ni, pod bu do wy i ście ral nej, w peł ni zwią za nych.
War stwy na wierzch ni uło żo ne na war stwie ochron nej mu szą mieć

ta ki skład, aby by ły szczel ne i od pro wa dza ły z po wierzch ni wo dę opa do -
wą i sło ną.

Je śli w kon struk cji na wierzch ni bę dą za sto so wa ne war stwy prze -
pusz czal ne jak as falt dre na żo wy, be ton as fal to wy itd., wów czas na stą pi
szyb sze znisz cze nie ta kiej kon struk cji. W wy ni ku wtła cza nia przez po jaz -
dy wo dy / po wie trza na stę pu je szyb sze znisz cze nie le pisz cza, war stwy
na wierzch ni sta ją się kru che i po kil ku la tach wy ma ga ją od no wy.

W sys te mach kon struk cji na wierzch ni na mo stach wy stę pu ją w za -
sa dzie trzy wa rian ty war stwy sczep nej:

Ń Wa riant 1: Me me bra ny PBD (mem bra ny uszczel nia ją ce z as fal -
tu mo dy fi ko wa ne go po li me ra mi), 

Ń Wa riant 2: Płyn ne izo la cje z two rzy wa sztucz ne go na ba zie
PMMA (płyn ne izo la cje z two rzy wa sztucz ne go
na ba zie ży wic me ta kry la nu me ty lu),

Ń Wa riant 3: Płyn ne izo la cje z two rzy wa sztucz ne go na ba zie po -
li ure ta nu  – PU (tyl ko na mo stach z pod syp ką żwi ro -
wą np. na mo stach ko le jo wych lub na mo stach dro -
go wych z pod syp ką żwi ro wą).

Sys te my te speł nia ją wy ma ga nie dłu go ter mi no wej od por no ści
na ści na nie po mię dzy war stwą izo la cji i war stwą ochron ną, względ nie

Na wierzch nie na mo stach 
ob cią żo nych cię żkim ru chem 
As falt la ny – me to dy bu do wy

He inz Aeschli mann*

* He inz Aeschli mann  – Aeschlimann AG, Szwajcaria
Tłumaczenie z języka niemieckiego  – Hanna K. Walęcka
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po mię dzy po szcze gól ny mi war stwa mi na wierzch ni. W sys te mie 3 zwią -
za nie po mię dzy izo la cją i war stwą ochron ną jest za pew nio ne, je śli war -
stwa ochron na jest wy ko na na z as fal tu la ne go. Pro ble mem jest jed nak
zbyt du że ugię cie izo la cji z PU. Gdy by na izo la cji z po li ure ta nu (PU) zo -
sta ły wbu do wa ne sta bil ne war stwy na wierzch ni, to po kil ku la tach do -
pro wa dzi ło by to do uszko dzeń wsku tek nie trwa ło ści izo la cji z PU.

Wy ko na nie kon struk cji na wierzch ni na mo stach po le ga na wbu do -
wa niu warstw trwa łych i nie prze pusz cza ją cych wo dę. Pro ble ma ty ka na -
wierzch ni z be to nu as fal to we go (AC) na mo stach, względ nie izo la cji nie
bę dzie w ni niej szym re fe ra cie bli żej na świe tlo na, a obej mu je ona ta kie
za gad nie nia jak:

Ń jed na ko wa gru bość po szcze gól nych warstw,
Ń za gęsz cze nie war stwy z AC (jed na ko wa za war tość wol nych

prze strze ni i wskaź nik za gęsz cze nia),
Ń zwią za nie warstw,
Ń bez pie czeń stwo ru chu la to / zi ma.

Wbu do wa nie as fal tu la ne go na sys te mie izo la cji 1+2

Wbu do wa nie war stwy asfaltu lanego (MA) wy ko nu je się w ten spo -
sób, że by nie rów no ści, któ re po wsta ły z po wo du geo me trii obiek tu, by -
ły cał ko wi cie wy rów na ne war stwą ochron ną i pod bu do wą. War stwa ście -
ral na mu si być wbu do wa na w jed na ko wej gru bo ści z to le ran cją
± 2 mm.

Wy bra na mie szan ka MA (re cep ta – as falt la ny) po win na być do sto -
so wa na do spe cy fi ki mo stu. Naj więk sze zna cze nie ma ją na stę pu ją ce
czyn ni ki: 

Ń roz pię tość mo stu,
Ń drga nia / wi bra cje,
Ń naj wy ższa tem pe ra tu ra la tem,
Ń naj ni ższa tem pe ra tu ra zi mą,
Ń mak sy mal na zmia na dłu go ści kon struk cji no śnej la to / zi ma,
Ń ob cią że nie na oś,
Ń na tę że nie ru chu,
Ń udział cię żkie go ru chu,
Ń ruch po wol ny / za trzy ma nia ru chu,
Ń ha mo wa nie i ru sza nie.
Pierw sze ba da nie obiek tu mu si ta kże za wie rać oce nę do ty czą cą za -

cho wa nia pla stycz ne go w le cie względ nie bra ku rys w zi mie. Oby dwa te
kry te ria mu szą być bra ne pod uwa gę. 

Wy ko na nie warstw na wierzch ni z as fal tu la ne go

Wy ko na nie trwa łej war stwy z as fal tu la ne go wy ma ga za sto so wa nia spe -
cjal nych środ ków bu dow la nych. Do świad cze nia z prak ty ki wska zu ją, że te -
go ro dza ju spe cjal ny as falt la ny mo że być wbu do wa ny tyl ko du żą ukła dar -
ką, któ ra na metr sze ro ko ści wbu do wy wa nia ma ma sę mi ni mum 4 to ny. Je -
śli sze ro kość wbu do wy wa nia wy no si np. 8 m, to mi ni mal na ma sa wła sna
ukła dar ki po win na wy no sić 32 to ny. Tyl ko wte dy mo żli we jest wbu do wa nie
twar de go as fal tu la ne go, aby nie do szło do „pły wa nia” ukła dar ki.

Od cin ki na mo stach i w tu ne lach o kon struk cji be to no wej wy ka zu -
ją za wsze du że od chy le nia. Te nie rów no ści po wo du ją, że po trzeb ne są
do dat ko we środ ki i tyl ko za sto so wa nie pro wa dze nia ukła dar ki po szy -
nach za pew nia pra wi dło we wbu do wa nie nawierzchni asfaltowej. 

Pro wa dze nie ukła dar ki po szy nach umo żli wia ta kże do kład ne uło że -
nie wy so ko ścio we war stwy ście ral nej, po nie waż od le głość po mię dzy
po wierzch nią szyn i po wierzch nią war stwy ście ral nej jest jed na ko wa.
Po nad to roz wią za nie to umo żli wia sy mu la cję gru bo ści po szcze gól nych
warstw za po mo cą ba da nia „Te st be am”, z któ re go uzy sku je się wy ni ki
do ty czą ce mi ni mal nej i mak sy mal nej gru bo ści warstw.

Aby war stwa ście ral na z as fal tu la ne go od po wia da ła naj wy ższym
wy ma ga niom, ko niecz ne jest wy ko na nie, spe cjal ną me to dą, po wierzch -
nio we go utrwa le nia z uży ciem spe cjal nych gry sów.

Ilość ma te ria łu do po sy pa nia i ro dzaj usta la się we dług wy ma ga nej
war to ści szorst ko ści i emi sji ha ła su. Grys do po sy pa nia, pod grza ny
do tem pe ra tu ry > 70ºC, na no si się na jesz cze go rą cą po wierzch nię
z as fal tu la ne go, bez po śred nio za de ską ukła dar ki (od le głość oko ło 15
cm). Za ukła dar ką po su wa się po szy nach urzą dze nie, o zmien nym do -
ci sku, do po wierzch nio wej ob rób ki. Grys jest wci ska ny za wsze w jed na -
ko wej tem pe ra tu rze as fal tu la ne go. Od po wied nio do te go zmie nia na jest
od le głość po mię dzy ukła dar ką a urzą dze niem do ob rób ki po wierzch ni.
Tem pe ra tu ra oto cze nia, na sło necz nie nie, si ła wia tru i tem pe ra tu ra pod -
ło ża ta kże są bra ne pod uwa gę.

Al ter na ty wą do do tych czas sto so wa nych gry sów do po sy pa nia jest
wa riant z ja sny mi lub bia ły mi gry sa mi, któ re ota cza ne są bez barw nym
le pisz czem. W ta kim przy pad ku tem pe ra tu ra uło żo nej na mo ście war -
stwy ob ni ża się w le cie o po nad 10ºC, a za sto so wa nie ja snej po wierzch -
ni w tu ne lu istot nie ob ni ża zu ży cie ener gii na oświe tle nie.

Kon tro li ja ko ści po świę ca się du żą uwa gę. Ka żda do sta wa as fal tu
la ne go na bu do wę (przy ma szy no wym wbu do wa niu wy no szą ca 23 to ny)

Opa ten to wa ne urzą dze nia do ukła da nia as fal tu la ne go, 
obiekt na au to stra dzie A1 Aarau Za chód

Sa mo chód trans por tu ją cy as falt lany przed ukła dar ką, 
most Pem bro ke shi re, Wa lia
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jest ba da na, przy czym spraw dza na jest głę bo kość wgłę bie nia me to dą
sta tycz ną w tem pe ra tu rze 60ºC we dług DIN 1996. Je śli wbu do wy wa ny
jest as falt la ny w ilo ści > 150 ton/dzień, wów czas wy ko nu je się dwie
pły ty prób ne. Jed na słu ży ja ko prób ka re zer wo wa, dru ga jest pod da na
na stę pu ją cym ba da niom:

Ń za war tość le pisz cza,
Ń pe ne tra cja le pisz cza,
Ń tem pe ra tu ra mięk nie nia wg PiK,
Ń nawrót sprę ży sty w przy pad ku le pisz cza mo dy fi ko wa ne go po li -

me ra mi,
Ń uziar nie nie,
Ń ja kość wy peł nia cza,
Ń ja kość kru szy wa,
Ń głę bo kość wgłę bie nia me to dą sta tycz ną,
Ń głę bo kość wgłę bie nia me to dą dy na micz ną,
Ń od kształ cal ność w ni skiej tem pe ra tu rze.

Do świad cze nia z mo sta mi ma ją ce na ce lu ochro nę 
kosz tow nej in fra struk tu ry

Po dob nie jak przy bu do wie na wierzch ni ko le jo wych, na wierzch nie
dro go we ma ją prio ry te to we zna cze nie, tzn. dą ży się do ja ko ścio wo naj -
lep szych re zul ta tów. Nad od po wied ni mi tech no lo gia mi pra cu ją in ży nie -
ro wie po sia da ją cy od po wied nie wy kształ ce nie oraz do świad cze nie za -
wo do we. Wy ma ga nia do ty czą ce rów no ści i szorst ko ści na mo stach są
pod wy ższo ne, w po rów na niu do in nych od cin ków dróg. Lep sza rów ność
na mo ście za pew nia mniej sze zmę cze nie kon struk cji i tym sa mym sta -
no wi de cy du ją cy przy czy nek do dłu go wiecz no ści kon struk cji no śnej.

Przy wy ko ny wa niu kon struk cji na wierzch ni na mo ście okre ślo ne są
ta kże w pro jek cie póź niej sze środ ki tech nicz ne ko niecz ne do utrzy ma nia
i od no wy (gru bość na wierzch ni, pra ce przy szcze li nach). Za pla no wa ny
jest też od po wied ni re cy kling ma te ria łów lub zde po no wa nie tych ma te -
ria łów, któ re nie bę dą po now nie uży te. 

Uszko dze nia

Ń Na wierzch nie prze pusz cza ją ce wo dę ule ga ją moc ne mu znisz -
cze niu. Efekt „młot -ko wa dło” po wo du je na wszyst kich mo stach
przede wszyst kim krót szą ży wot ność kon struk cji na wierzch ni.

Bar dzo nie bez piecz ne są na wierzch nie otwar te i z be to nu as fal -
to we go z ma ło od por nym le pisz czem.

Ń Uszko dze nia na wierzch ni na mo ście mo gą pro wa dzić do wy stą -
pie nia po wa żnych na stępstw w kon struk cji no śnej mo stu.

Ń Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na wy ko na nie spo in w war -
stwie podbudowy i w war stwie ście ral nej. Spo iny po win ny być
za pro jek to wa ne i wy ko na ne tak, aby nie ule gły do dat ko wo
uszko dze niu w wy ni ku ru chu sa mo cho do we go.

Ń Nie rów no ści w war stwie ście ral nej pro wa dzą do po wsta nia
prze cią że nia na wierzch ni na prę że nia mi, ale ta kże mo żli we jest
prze cią że nie kon struk cji no śnej. Wa żny jest kształt kon struk cji
przej ścio wych, aby oby dwie te stro ny by ły per fek cyj ne po łą czo -
ne z as fal tem la nym. 

Pod su mo wa nie

Do dat ko wa in we sty cja w wy so ko ści oko ło 2% cał ko wi tych kosz tów
bu do wy mo stu ma de cy du ją cy wpływ na wie lo let nie, dłu go trwa łe użyt -
ko wa nie obiek tu in ży nier skie go.

Izo la cja i na wierzch nia na mo ście po win ny być trak to wa ne ja ko jed ność. 
Kon cep cja na wierzch ni na mo ście po win na być tak opra co wa na,

aby wy ko na na na wierzch nia by ła szczel na i nie mo gło do niej być wci -
ska ne ani po wie trze ani wo da. Rów nież rów ność na wierzch ni na mo ście
po win na być ści śle prze strze ga na.

Na wierzch nie na mo ście i w tu ne lach po win ny być za wsze roz pa try -
wa ne przez pry zmat ana li zy „Li fe Cyc le Cost”. Z jed nej stro ny jest okres
trwa ło ści na wierzch ni na mo ście, któ ry po wi nien dzi siaj wy no sić mi ni -
mum 25 lat, z dru giej zaś znaj du ją się środ ki fi nan so we na utrzy ma nie
obiek tu in ży nier skie go.

Rów ność kon struk cji na wierzch ni na mo ście ma de cy du ją ce zna -
cze nie dla ochro ny dłu go wiecz no ści na wierzch ni. Do dat ko wo szcze gól -
nie na mo stach ko niecz ne jest speł nie nie wy ma gań do ty czą cych dłu go -
trwa łe go po zio mu szorst ko ści, a w tym wa żna jest spe cjal na me to da ob -
rób ki po wierzch ni. Na wierzch nie z as fal tu la ne go speł nia ją wy ma ga nia
bez pie czeń stwa ru chu, ta kże w aspek cie zmniej sze nia ha ła su.

Naj lep sza ja kość to dłu ższy okres trwa ło ści, mniej sze kosz -
ty utrzy ma nia ku za do wo le niu za rzą dza ją cych in fra struk tu rą, ale
ta kże użyt kow ni ków dróg.

Most nad Wiel kim Beł tem, Da nia
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W dniach 5- 6 li sto pa da 2009 r. w ho te lu Ho li day Inn w Jó ze fo wie
k/War sza wy od by ło się XXI Se mi na rium Tech nicz ne zor ga ni zo wa ne
przez PSW NA pod ha słem: „XXI wiek w dro go wnic twie”.

W trak cie dwu dnio wych ob rad te go se mi na rium od by ły się dwie
se sje me ry to rycz ne:

Ń Se sja I – Kie run ki roz wo ju in fra struk tu ry dro go wej,
Ń Se sja II – Pro duk ty wa pien ni cze. 
Ka żdą se sję pro wa dził in ny prze wod ni czą cy.
Pierw sze go dnia – 5 li sto pa da br. – Pre zes Sto wa rzy sze nia Da riusz

Sło twiń ski do ko nał po wi ta nia uczest ni ków i ofi cjal ne go otwar cia se mi -
na rium. Przed sta wił cel i te ma ty kę se mi na rium. W swo im wy stą pie niu

Pre zes za brał głos na te mat wa żnych prze pi sów praw nych oraz za gad -
nień tech nicz nych, w two rze niu któ rych PSW NA uczest ni czy ło przez
ostat nie 10 lat – do ko nu jąc krót kie go pod su mo wa nia.

Pierw sze go dnia se mi na rium se sję pro wa dził prof. Jó zef Ju dyc ki,
pod czas któ rej za pre zen to wa no kie run ki roz wo ju in fra struk tu ry dro go -
wej. Prze wod ni czą cym ob rad w dru gim dniu se mi na rium był prof. Je rzy
Pi łat. Te ma ty tej se sji po świę co ne by ły wy ro bom wa pien ni czym sto so -
wa nym w bu dow nic twie dro go wym. 

Ka żdą se sję za my kał czas prze zna czo ny na py ta nia i dys ku sję,
po czym prze wod ni czą cy do ko ny wał krót kie go pod su mo wa nia.

Wszyst kie re fe ra ty zo sta ły za pre zen to wa ne przez zna ko mi te gro no
pre le gen tów, wśród któ rych zna leź li się kra jo wi eks per ci z bra nży:
prof. Woj ciech Su cho rzew ski, prof. Da riusz Sy bil ski, prof. Ma rek Iwań -
ski, dr Piotr Ja sku ła oraz eks per ci z za gra ni cy: Eg bert Beu ving z Bel -
gii – Dy rek tor Tech nicz ny Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Na wierzch ni
As fal to wych (EAPA), He inz Aeschli mann ze Szwaj ca rii i Di dier Le su -
eur z Bel gii.

W I se sji te ma tycz nej pre le gen ci za pre zen to wa li na stę pu ją ce re fe ra ty:
Ń Woj ciech Su cho rzew ski (Po li tech ni ka War szaw ska) – Dro gi

pol skie – suk ce sy i po ra żki w ostat nich 10-ciu la tach
– per spek ty wy roz wo ju

Au tor w swo im wy stą pie niu do ko nał krót kie go pod su mo wa nia roz -
wo ju sie ci dro go wej w Pol sce – przed sta wił i omó wił na sze suk ce sy
i po ra żki ostat nich 10-ciu lat. Do suk ce sów za li czył: sta bil ność kon cep -
cji pod sta wo we go ukła du dróg kra jo wych, Na ro do wy Pro gram Prze bu -
do wy Dróg Lo kal nych, przy spie sze nie tem pa re ali za cji pro gra mu bu do -
wy au to strad i dróg eks pre so wych w ostat nim okre sie, jak rów nież tech -
no lo gii wy ko ny wa nia na wierzch ni z uwzględ nie niem ta kich pa ra me trów
jak wzmac nia nie kon struk cji na wierzch ni (115 kN); szyb kość wy ko ny -
wa nia za bie gów utrzy ma nio wych/mo der ni za cyj nych oraz za sto so wa nie
no wych tech no lo gii (np. ob ni że nie tem pe ra tu ry pro duk cji mie sza nek
mi ne ral no -as fal to wych, as falt spie nio ny, re cy kling na zim no, ci che na -
wierzch nie). Zwró cił uwa gę na po pra wę or ga ni za cji wy ko ny wa nych prac
dro go wych, pro blem wi docz ny głów nie w mia stach oraz dzia ła nia wpły -
wa ją ce na po pra wę bez pie czeń stwa ru chu. Du żą ro lę w osią ga niu suk -
ce sów przy pi sał: do dat ko we mu fi nan so wa niu ze środ ków unij nych, co
wy mu si ło zwięk sze nie wy ma gań do ty czą cych przy go to wa nia i uza sad -
nie nia pro jek tów in we sty cyj nych, znacz niej sze mu za an ga żo wa niu
i współ dzia ła niu za rząd ców dróg sa mo rzą do wych, m.in.: Kon wen tów
(Dy rek to rów DW, Za rząd ców Dróg Po wia to wych itp.), usta wicz ne mu
kształ ce niu ka dry, cza so pi smom bra nżo wym od gry wa ją cym klu czo wą
ro lę w po pu la ry zo wa niu „do brych prak tyk”, in no wa cyj nych roz wią zań
oraz ja ko fo rum dys ku syj ne go.

Au tor do ko nał rów nież pod su mo wa nia na szych nie po wo dzeń.
Do głów nych nie ste ty mu si my za li czyć: zły stan na wierzch ni dróg kra -
jo wych, ma ły do tych czas roz wój sie ci au to strad, brak wie lo let nich pla -
nów fi nan so wa nia, cią głe zmia ny w pro ce du rach przy go to wa nia, pro jek -
to wa nia i wy ko ny wa nia in we sty cji, pro te sty w za twier dza niu de cy zji. 

Pol ska wciąż znaj du je się na koń cu li sty kra jów UE, któ re speł nia ją
wa run ki za rzą dza nia ru chem. W ostat niej czę ści pre zen ta cji Au tor przed -
sta wił per spek ty wy po stę pu, zwra ca jąc uwa gę na ta kie za gad nie nia jak:
wdra ża nie w szer szym za kre sie no wych roz wią zań tech no lo gicz nych,
stan dar dy utrzy ma nia, za awan so wa ne sys te my za rzą dza nia ru chem,

XXI Se mi na rium Tech nicz ne PSW NA

Prezes Dariusz Słotwiński wita uczestników seminarium

Prof. Wojciech Suchorzewski
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zmia ny pra wa, pro jek ty PPP (part ner stwo pu blicz no -pry wat ne) oraz
wspar cie za rząd ców dróg sa mo rzą do wych.

Ń Eg bert Beu ving (EAPA, Bel gia) – Kie run ki roz wo ju eu ro pej -
skie go dro go wnic twa

Na wstę pie swo jej pre zen ta cji Au tor przed sta wił naj wa żniej sze wy -
da rze nia ostat nich 10-ciu lat w Eu ro pie. Zwró cił uwa gę na ta kie za gad -
nie nia jak: 

– in no wa cje tech nicz ne (re cy kling, no we war stwy na wierzch nio we
np. as falt po ro wa ty),

– Nor my Eu ro pej skie, bo „Jed na Eu ro pa to je den ry nek”, a więc
mu si być je den sys tem i je den ję zyk tech nicz ny,

– ochro na śro do wi ska (ob ni że nie ha ła su, zmniej sze nie zu ży cia
ener gii, ogra ni cze nie emi sji CO2),

– bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy,
– re la cje kon trak to we – wię cej wie dzy i od po wie dzial no ści prze cho -

dzi od władz dro go wych do wy ko naw cy; prze cho dzi my od szcze gó -
ło wych prze pi sów ze spe cy fi ka cji do wy ma gań funk cjo nal nych;
pro du cent/wy ko naw ca bar dziej od po wia da za swój pro dukt.

Cze go mo że my się spo dzie wać w naj bli ższych 10 la tach w Pol sce
i Eu ro pie? – ta kie py ta nie po sta wił Au tor i od po wia da jąc na nie stwier dził,
że przed na mi stoi wie le wy zwań na naj bli ższą de ka dę, a naj wa żniej sze to:
bar dziej wy trzy ma łe na wierzch nie, mniej sza ener go chłon ność i mniej sza
emi sja CO2, no we wy ma ga nia wo bec na wierzch ni dro go wych np. ogra ni -
cze nie ha ła su (10 dB (A)), większa od por ność na de for ma cje, no we re la -
cje kon trak to we, by dać wy ko naw cy bo dziec do wy ko na nia do brej ro bo ty,
uczci we po rów ny wa nie pro duk tów i pro jek tów, zrów no wa żo ne wy ko rzy sta -
nie za so bów na tu ral nych. Wszyst kie in no wa cje i kie run ki roz wo ju są zwią -
za ne z bar dziej efek tyw nym uży ciem za so bów na tu ral nych. 

Ń He inz Aeschli mann (TPA, Szwaj ca ria) – As fal to we na -
wierzch nie na obiek tach mo sto wych w świe tle „Li fe Cyc -
le Cost Ana ly sis” (LCCA)

Mo sty i tu ne le sta no wią zwę że nia cią gów ko mu ni ka cyj nych, w któ -
rych na stę pu je ska na li zo wa nie po to ków ru chu. Kon struk cje no śne
obiek tów in ży nier skich są dro gie i w związ ku z tym mu szą być od po -
wied nio chro nio ne. W kon struk cjach mo sto wych udział kosz tów wy ko -
na nia izo la cji wo dosz czel nej i na wierzch ni dro go wej wy no si ok. 2-3%
cał ko wi tych kosz tów bu do wy obiek tu. Zwięk sze nie cał ko wi tych kosz tów

o oko ło 1-2% po wo du je nie współ mier ny wzrost ja ko ści wy ko na nej izo -
la cji obiek tu. Dzię ki tej po pra wie ja ko ści okres trwa ło ści obiek tu dro go -
we go mo że wzro snąć nie mal dwu krot nie. W kra jach za chod nich trwa -
łość obiek tów mo sto wych oce nia się na 100 lat. Po 25 la tach po win no
się od no wić war stwę wią żą cą i ście ral ną, po 50-60 la tach ukła da się no -
wą izo la cję i wy ko nu je wy mia nę warstw na wierzch ni. Po oko ło 100-120
la tach prze pro wa dza na jest cał ko wi ta mo der ni za cja obiek tu.

Wy bór naj lep szych roz wią zań, za pew nia ją cych dłu go trwa łe użyt ko -
wa nie, na pod sta wie „Li fe Cyc le Cost Ana ly sis” (ana li zy kosz tów obiek -
tu od bu do wy do koń ca okre su eks plo ata cji) przy no si ko rzy ści za rów no
za rząd cy dro gi, jak i użyt kow ni kom dróg ze wzglę du na mniej szą ilość
re mon tów. Na wszyst kich głów nych obiek tach, prze zna czo nych do ru -
chu dro go we go, sto so wa ne są obec ne ta kie wa run ki tech nicz ne by uzy -
skać mo żli wie naj więk szą płyn ność ru chu i dłu go trwa łe użyt ko wa nie.

Szcze gó ło wy opis te go za gad nie nia przed sta wia ar ty kuł He in za
Aeschli man na za miesz czo ny w obec nym nu me rze kwar tal ni ka.

Ń Da riusz Sy bil ski (IB DiM) – Na wierzch nie as fal to we 
przy szło ści

Au tor w swo jej pre zen ta cji omó wił obec ne tech no lo gie wy ko ny wa -
nia na wierzch ni as fal to wych oraz na wierzch nie as fal to we przy szło ści.
Przed sta wił zmie nia ją ce się wy ma ga nia oraz naj now sze tech no lo gie
sto so wa ne w na wierzch niach dro go wych. Po dał bar dzo cie ka we przy kła -

Prof. Dariusz Sybilski

Egbert Beuving

Heinz Aeschlimann
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dy za sto so wań: na wierzch ni dłu go wiecz nych m.in. na wierzch ni za pro -
jek to wa nej w USA na okres użyt ko wa nia wy no szą cy po nad 50 lat, (ang.
Per pe tu al Pa ve ment). W Pol sce sto su je się be ton as fal to wy o wy so kim
mo du le sztyw no ści – mniej sze od kształ ce nie na wierzch ni – więk sza
trwa łość zmę cze nio wa na wierzch ni.

Au tor przed sta wił za gad nie nia ne ga tyw ne go wpły wu ha ła su. Omó -
wił i po dał przy kła dy za sto so wań ci chych na wierzch ni dro go wych: as -
fal ty po ro wa te, dwu war stwo we na wierzch nie po ro wa te, drob no ziar ni ste
mie szan ki o nie cią głym uziar nie niu oraz mie szan ki mi ne ral no -as fal to we
mo dy fi ko wa ne gu mą. 

Do naj now szych osią gnięć tech no lo gicz nych na le żą rów nież: 
– na wierzch nie ener go osz częd ne, do któ rych mo żna za li czyć mie -

szan ki pro du ko wa ne na cie pło (ang. Warm Mi xes Asphalt
– WMA). Do pod sta wo wych za let tech no lo gii na cie pło na le ży:
zmniej sze nie zu ży cie pa li wa, ob ni że nie tem pe ra tu ry pro duk cji
mie szan ki o 30°C – oszczęd ność ener gii o 25% do 30% oraz
zwięk sze nie ura bial no ści mie szan ki,

– na wierzch nie chło dzą ce, na wierzch nia dro go wa schła dza ją ca po -
wie trze, któ rą za sto so wa no w Ja po nii, 

– na wierzch nie fo to ka ta li tycz ne, w pro ce sie fo to ka ta li tycz nym sub -
stan cje szko dli we zo sta ją prze two rzo ne w roz pusz czal ne i nie szko -
dli we. Pierw sze za sto so wa nie mia ło miej sce w Ja po nii w 1996 r.

W II se sji te ma tycz nej w dniu 6 li sto pa da br. pre le gen ci za pre zen -
to wa li na stę pu ją ce re fe ra ty:

Ń Grze gorz Szu kiel (Sto wa rzy sze nie Prze my słu Wa pien ni cze go)
– Pro duk ty wa pien ni cze so lid ną pod sta wą na szych dróg
na EU RO 2012. Spoj rze nie ze stro ny pro du cen tów

Au tor na wstę pie pre zen ta cji omó wił wszech stron ne za sto so wa nie
pro duk tów wa pien ni czych. W dal szej czę ści swo je go wy stą pie nia
przed sta wił i scha rak te ry zo wał wy ro by wa pien ni cze, któ re są sto so wa ne
w bu dow nic twie dro go wym: kru szy wa, wy peł nia cze (mącz ki wa pien ne),
wap no do sta bi li za cji i osu sza nia grun tów. Wy ro by te są peł no war to -
ścio wy mi ma te ria ła mi do wy ko rzy sta nia w kon struk cjach na wierzch ni
dro go wych. Au tor omó wił za sto so wa nie wy ro bów wa pien ni czych w kon -
kret nych tech no lo giach: pod bu do wy nie zwią za ne sta bi li zo wa ne me cha -
nicz nie, pod bu do wy zwią za ne spo iwa mi hy drau licz ny mi, pod bu do wy
zwią za ne le pisz cza mi as fal to wy mi – mie szan ki be to nu as fal to we go,

war stwy wią żą ce z be to nu as fal to we go, war stwy ście ral ne z be to nu as -
fal to we go, prze zna czo ne go na dro gi ob cią żo ne ru chem KR1 -2. Po dał
przy kła dy za sto so wań tych tech no lo gii na te re nie Pol ski.

Ń Di dier Le su eur, (Lho ist, Bel gia) – Ko rzy ści z za sto so wa nia
wap na hy dra ty zo wa ne go w mie szan kach mi ne ral no -as -
fal to wych. Do świad cze nia mię dzy na ro do we

W pre zen ta cji zo sta ły przed sta wio ne mo ty wy sto so wa nia wap na hy dra -
ty zo wa ne go w mie szan kach mi ne ral no -as fal to wych pro du ko wa nych na go -
rą co (ang. Hot Mi xes Asphalt – HMA), ja ko wie lo funk cyj ne go do dat ku

zwięk sza ją ce go trwa łość na wierzch ni dro go wej m.in.: przez po pra wę od por -
no ści na dzia ła nie wo dy i sta rze nie che micz ne oraz po pra wę wła ści wo ści
me cha nicz nych na wierzch ni. Na pod sta wie ba dań mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych z do dat kiem wap na hy dra ty zo wa ne go w cy klach za mra ża nia
i od mra ża nia, prze pro wa dzo nych w USA już w la tach 70-tych ubie głe go
wie ku oraz dzię ki po twier dzo nym po zy tyw nym pró bom na wierzch ni, wap no
hy dra ty zo wa ne jest obec nie obo wiąz ko wym do dat kiem do na wierzch ni
w wie lu sta nach USA po nie waż m. in.: ogra ni cza sta rze nie che micz ne as -
fal tów; po pra wia wła ści wo ści me cha nicz ne mie sza nek mi ne ral no -as fal to -
wych (tzw. efekt usztyw nie nia) oraz po pra wia mo du ły sztyw no ści. 

Au tor przed sta wił me cha ni zmy mo dy fi ka cji wła ści wo ści mie sza nek
mi ne ral no -as fal to wych (mma) wap nem hy dra ty zo wa nym, me to dy do zo -
wa nia hy dra tu do tych mie sza nek oraz pod su mo wał ko rzy ści uży cia
wap na hy dra ty zo wa ne go w mma, któ rych łącz nym efek tem jest zwięk -
sze nie wy trzy ma ło ści mma. Na koń cu przed sta wił i omó wił przy kła dy
za sto so wa nia wap na hy dra ty zo wa ne go w Eu ro pie np.: as fal tu po ro wa te -
go z do dat kiem wap na hy dra ty zo wa ne go w Ho lan dii, jak rów nież roz wią -
za nia fran cu skiej agen cji au to stra do wej  (SA NEF), któ ra na ka za ła sto so -
wa nie do dat ku hy dra tu do warstw ście ral nych. 

Ń Ma rek Iwań ski (Po li tech ni ka Świę to krzy ska) – Trwa łość na -
wierzch ni SMA z do dat kiem wap na hy dra ty zo wa ne go.
Od cin ki do świad czal ne

W pre zen ta cji przed sta wio no oce nę efek tyw no ści dzia ła nia wap na
hy dra ty zo wa ne go w mie szan ce SMA na pod sta wie ana li zy wy ni ków ba -
dań la bo ra to ryj nych i te re no wych z od cin ków do świad czal nych. 

Za kres ba dań od cin ków do świad czal nych do ty czył: oce ny sta nu na -
wierzch ni, ba da nia głę bo ko ści tek stu ry, ba da nia rów no ści po dłu żnej,
ba da nia rów no ści po przecz nej oraz szorst ko ści wy ko na nej na wierzch ni.Grzegorz Szukiel

Di dier Le su eur
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Au tor szcze gó ło wo omó wił me to dę ba dań mie szan ki SMA wy ko na nej
z kru szy wa wa pien ne go oraz z pia skow ca kwar cy to we go, as fal tu z po li me rem
SBS oraz do dat ku wap na hy dra ty zo wa ne go, ja ko środ ka ad he zyj ne go za pew -
nia ją ce go mie szan ce SMA od por ność na od dzia ły wa nie wo dy i mro zu. 

Po zy tyw ne wy ni ki ba dań la bo ra to ryj nych po zwo li ły na wy ko na nie
w cza sie mo der ni za cji ulic Kielc w 1999 ro ku dwu od cin ków do świad czal -
nych na wierzch ni z mie szan ki SMA, w któ rej za sto so wa no do da tek wap -
na hy dra ty zo wa ne go sta no wią cy 30% za war to ści wy peł nia cza. W cza sie
użyt ko wa nia wy ko na no ich oce nę w za kre sie od por no ści na od dzia ły wa nie
czyn ni ków kli ma tycz nych oraz pa ra me trów eks plo ata cyj nych (oce nio no
stan na wierzch ni, prze pro wa dzo no ba da nia głę bo ko ści tek stu ry, rów no ści
po dłu żnej i po przecz nej oraz szorst ko ści przy czep ką SRT3). Stwier dzo no,
że po 10 la tach eks plo ata cji stan na wierzch ni na tych od cin kach jest po -
rów ny wal ny do na wierzch ni wy ko na nych z mie szan ki SMA z do dat kiem
cie kłe go środ ka ad he zyj ne go. Wap no hy dra ty zo wa ne mo że być sto so wa -
ne w mie szan ce SMA, ja ko al ter na ty wa dla cie kłych środ ków ad he zyj -
nych, wpły wa jąc na po pra wę od por no ści na od dzia ły wa nie wo dy i mro zu
oraz de for ma cji pla stycz nych na wierzch ni wy ko na nych z mie szan ki SMA.

Ń Piotr Ja sku ła (Po li tech ni ka Gdań ska) – Wap no hy dra ty zo -
wa ne w mie szan kach mi ne ral no -as fal to wych. Do świad -
cze nia la bo ra to ryj ne i te re no we

Au tor przed sta wił i omó wił wy ni ki ba dań la bo ra to ryj nych i te re no -
wych od por no ści be to nu as fal to we go z za sto so wa niem wap na hy dra ty zo -
wa ne go na dzia ła nie wo dy i mro zu, jak i od por no ści na de for ma cje trwa -
łe. Wpływ nisz czą ce go od dzia ły wa nia wo dy i mro zu okre śla no za po mo cą

wy trzy ma ło ści na po śred nie roz cią ga nie i mo du łu sztyw no ści sprę ży stej
pró bek przed i po la bo ra to ryj nej sy mu la cji od dzia ły wa nia wo dy i mro zu
wg zmo dy fi ko wa nej me to dy Lot t ma na. Efekt wpły wu dwóch do dat ków
(wap na hy dra ty zo wa ne go i cie kłe go środ ka ad he zyj ne go) oce nia no ta kże
w na wierzch ni na od cin ku do świad czal nym. Wy ko na no ba da nia od por no -
ści na dzia ła nie wo dy i mro zu, od por no ści na de for ma cje trwa łe oraz oce -
ny sta nu na wierzch ni, rów no ści po przecz nej i szorst ko ści od cin ka do -
świad czal ne go, gdzie w dwóch sek cjach od po wied nio wbu do wa no be ton
as fal to wy z do dat kiem wap na hy dra ty zo wa ne go i cie kłe go środ ka ad he zyj -
ne go. Stwier dzo no, że wap no hy dra ty zo wa ne mo że być sto so wa ne w be -
to nie as fal to wym ja ko al ter na ty wa dla cie kłych środ ków ad he zyj nych.
Przed sta wio no ta kże wy ni ki ba dań zmę cze nio wych be to nu as fal to we go
pod da ne go od dzia ły wa niu wo dy i mro zu. La bo ra to ryj na me to da sy mu la cji

od dzia ły wa nia wo dy i mro zu zo sta ła zmo dy fi ko wa na po przez zwięk sze nie
licz by cy kli za mra ża nia i od mra ża nia pró bek z 1 cy klu do 50 i 150 cy kli.
Trwa łość zmę cze nio wą pró bek pod da nych i nie pod da nych od dzia ły wa niu
wo dy i mro zu okre śla no w apa ra cie NAT w ba da niu zmę cze nio wym
w sche ma cie po śred nie go roz cią ga nia. Stwier dzo no jed no znacz ny wpływ
wo dy i mro zu na trwa łość zmę cze nio wą be to nu as fal to we go.

Po zakończeniu obrad II Sesji w dniu 6 listopada br. ofi cjal ne go za -
mknię cia se mi na rium do ko nał Pre zes PSW NA Dariusz Sło twiń ski dzię -
ku jąc wszyst kim pre le gen tom i uczest ni kom za udział w ob ra dach. Jed -
no cze śnie ser decz nie za pro sił wszyst kich obec nych na ko lej ne se mi na -
rium już w 2010 ro ku.

Prof. Ma rek Iwań ski

Uczestnicy XXI Seminarium Technicznego PSWNA

Dr Piotr Ja sku ła
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W go dzi nach po po łu dnio wych 5 li sto pa da 2009 r. w Ho te lu Ho li -
day Inn w Jó ze fo wie k/War sza wy od by ły się ob cho dy Ju bi le uszu 10-le -
cia Pol skie go Sto wa rzy sze nia Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to wych.

Przy tej wy jąt ko wej oka zji – Ju bi le uszu 10-le cia Pol skie go Sto wa -
rzy sze nia Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to wych – kon fe ran sje rem był,
zna ny pre zen ter te le wi zyj ny, Ry szard Rem bi szew ski, któ ry po pro sił Pre -
ze sa Za rzą du PSW NA Da riu sza Sło twiń skie go o roz po czę cie ofi cjal nej
czę ści tej uro czy sto ści. 

Da riusz Sło twiń ski przy wi tał sza now ne gro no za pro szo nych go ści
oraz uczest ni ków XXI Se mi na rium Tech nicz ne go PSW NA. 

Swo ją obec no ścią na ga li Ju bi le uszu za szczy ci li przed sta wi cie le
firm sto wa rzy szo nych, ale ta kże re pre zen tan ci śro do wisk na uko wych,
cen tral nej i wo je wódz kiej ad mi ni stra cji dro go wej oraz licz ne gro no osób
wspie ra ją cych i współ pra cu ją cych z PSW NA.

Pre zes w swo im wy stą pie niu nie krył wzru sze nia mó wiąc o po cząt -
kach Sto wa rzy sze nia, którego był jed nym z po my sło daw ców i za ło ży cie -
li. Uho no ro wał wy mie nia jąc z imie nia i na zwi ska oso by, któ re wło ży ły
swój wkład w pod wa li ny tej prę żnie dzia ła ją cej dziś struk tu ry. Przed sta -
wił człon ków za ło ży cie li, człon ków zwy czaj nych i wspie ra ją cych PSW -
NA, człon ków ho no ro wych i ko lej nych człon ków za rzą du, pra cow ni ków
biu ra oraz ko mi sje tech nicz ne PSW NA.

Pre zes pod kre ślił, iż przy pa da ją ce w tym ro ku 10-le cie jest do sko -
na łą oka zją do pod su mo wa nia do tych cza so wej dzia łal no ści oraz do za -
pre zen to wa nia kie run ków roz wo ju Sto wa rzy sze nia w re ali za cji na szych
wspól nych ce lów: ak tyw ne go wpły wu na roz wój bra nży i re ali za cji za -
dań zmie rza ją cych do roz bu do wy i uno wo cze śnie nia in fra struk tu ry dro -
go wej.

Dzię ki ak tyw no ści i za an ga żo wa niu PSW NA wie le pro ble mów bra nży
pol skie go dro go wnic twa za ist nia ło w me diach i świa do mo ści po li ty ków.
Na szą mi sję, któ rą jest efek tyw ne wspie ra nie wszel kich dzia łań słu żą cych

roz wo jo wi bra nży dro go wej w Pol sce, re ali zo wa li śmy po przez udział
w opra co wa niu no wych prze pi sów praw nych i wy tycz nych tech nicz nych,
ini cjo wa nie oraz wspie ra nie prac i dzia łań w za kre sie nor ma li za cji w dzie -
dzi nie as fal tów, kru szyw, mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych, me tod ba dań
kon tro l nych słu żą cych po pra wie ja ko ści wy ko na nia na wierzch ni as fal to -
wych, jak rów nież pro pa go wa nie sto so wa nia no wo cze snych roz wią zań
w za kre sie tech no lo gii as fal to wych na wierzch ni dro go wych.

Pre zes Sło twiń ski wspo mniał o zor ga ni zo wa nych do tych czas dwu -
dzie stu se mi na riach tech nicz nych, wy da wa nym od czte rech lat kwar tal -
ni ku „Na wierzch nie As fal to we”, do dat kiem do miesięcznika „Pol skie
Dro gi”, na szej współ pra cy z EAPA (Eu ro pej skim Sto wa rzy sze niem Wy -
ko naw ców Na wierzch ni As fal to wych), a na koń cu po wie dział o otrzy ma -
nych na gro dach i po dzię ko wa niach dla PSW NA.

Na stęp nie swo je prze mó wie nia wy gło si li go ście ho no ro wi:
Alan Mac ken zie – Pre zy dent Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Na -

wierzch ni As fal to wych (EAPA)

Re la cja 
z JU BI LEUS ZU 10–le cia PSW NA

Otwarcie uroczystości Jubileuszu 10-lecia PSWNA przez 
Prezesa Dariusza Słotwińskiego

Stanisław Żmijan podczas przemówienia

Prezes PSWNA Dariusz Słotwiński i Prezydent EAPA Allan McKenzie
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Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm RP (Przewodniczący Komisji
Infrastruktury)
Radosław Stępień – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury
Zbigniew Kotlarek – Prezes Polskiego Kongresu Drogowego (PKD)
Krystyna Łazarz – Prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej
Drogownictwa (OIGD)
Leszek Rafalski – Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
(IBDiM)
Antoni Szydło – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji RP

Pod czas ga li Ju bi le uszu wy ró żnio no oso by za słu żo ne dla PSW NA. Po -
seł Sta ni sław Żmi jan wraz z dy rek to rem To ma szem Rud nic kim z GDD KiA
wrę czy li od zna cze nia re sor to we „Za słu żo ny dla Dro go wnic twa”.

Od zna cze ni zo sta li:
Lech Bia ły
Er win Fi lip czyk
Kon rad Ja błoń ski
Pa weł Lu dwig
Al do na Mi zgal ska
Piotr Mo ty ka 
Ta de usz Owsiak
Wi told Szraj ber 
Je rzy Wój cik
An drzej Wy szyń ski

Krót kie po dzię ko wa nia w imie niu od zna czo nych wy gło si ła Al do na
Mi zgal ska.

Ko lej nym uro czy stym mo men tem ga li Ju bi le uszu by ło nada nie sta -
tu su człon ka ho no ro we go PSW NA oraz wrę cze nie od zna ki prof. Da riu -
szo wi Sy bil skie mu, za za słu gi na rzecz Sto wa rzy sze nia. Uchwa ła
o nada niu Dariuszowi Sy bil skie mu sta tu su człon ka ho no ro we go PSW NA
zo sta ła pod ję ta na Nad zwy czaj nym Wal nym Ze bra niu Człon ków PSW NA
w dniu 4 li sto pa da 2009 r.

Dariusz Sy bil ski jest do pie ro trze cim, po Kon ra dzie Ja błoń skim
oraz nie ży ją cym już Boh da nie Żur ku, człon kiem ho no ro wym w 10- let -
niej hi sto rii PSW NA.

Na stęp nie me da la mi oko licz no ścio wy mi PSWNA wy ró żnio no na stę -
pu ją ce oso by:

Alan Mac ken zie – Pre zy dent EAPA
Ce za ry Gra bar czyk – Mi ni ster In fra struk tu ry RP
Sta ni sław Żmi jan – Po seł na Sejm RP 
Lech Wi tec ki – Dy rek tor Ge ne ral ny GDD KiA 
Ka zi mierz Fur tak – Pre zes Związ ku Mo stow ców RP 
Jó zef Ju dyc ki – Po li tech ni ka Gdań ska
Zbi gniew Ko tla rek – Pre zes PKD
Kry sty na Ła zarz – Pre zy dent OIGD
Ma rek Mi cha łow ski – Pre zes PZPB (Polskiego Związku

Pracodawców Budownictwa) 
Je rzy Pi łat – Po li tech ni ka War szaw ska
Piotr Ra dzi szew ski – Po li tech ni ka War szaw ska 
Le szek Ra fal ski – Dy rek tor IB DiM

An to ni Szy dło – Pre zes SITK RP
Wrę czeń me da li oko licz no ścio wych i dy plo mów do ko na li Da riusz

Sło twiń ski i Je rzy Wój cik.
Ko lej nym punk tem pro gra mu ga li by ło wrę cze nie me da li oko licz no -

ścio wych i dy plo mów człon kom ho no ro wym PSW NA Kon ra do wi Ja -
błoń skie mu oraz Da riu szo wi Sy bil skie mu przez Da riu sza Sło twiń skie go
oraz Ada ma Woj czu ka.

Uhoronowani odnaczeniem „Za słu żo ny dla Dro go wnic twa”

Wręczenie odznaki Członka Honorowego Dariuszowi Sybilskiemu

Wyróżnieni medalami okolicznościowymi z okazji Jubileuszu PSWNA
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Wrę czeń me da li oko licz no ścio wych i dy plo mów – człon kom zwy -
czaj nym PSWNA do ko na li Da riusz Sło twiń ski oraz An drzej Wy szyń ski.

Otrzymali je:
1. Bia ły Lech
2. Bu kow ski Grze gorz
3. Cy ru chin Krzysz tof
4. De pret Ni co las
5. Dró żdż Ja nusz
6. Fer nan des Pe dro Jo se Alves
7. Fe renc Ma riusz
8. Fi lip czyk Er win
9. Gań ko Wal de mar 

10. Ha rat Ja cek
11. Ja gu siak Pa weł
12. Jęcz mio nek Ta de usz
13. Ju renc Ane ta
14. Lo rec ki Ma rek
15. Lu dwig Pa weł
16. Mal czew ski Wal de mar
17. Mo lus Ry szard
18. Mo ty ka Piotr
19. Owcza rek Ka ta rzy na
20. Owsiak Ta de usz
21. Sal win Pa weł
22. Sa ła daj Sła wo mir
23. Sar liń ska Ha li na
24. Schmidt Grze gorz
25. Se rży sko Ma riusz
26. Sie kier ka Adam
27. Siń czuk Je rzy
28. Sło twiń ski Da riusz
29. Sło wik Sła wo mir
30. So biesz czuk Bar tosz 
31. So chań ski Grze gorz
32. Szraj ber Wi told
33. Szyl ler An drzej
34. Wasz kie wicz Sta ni sław
35. Woj czuk Adam
36. Wój cik Je rzy
37. Wy szyń ski An drzej
38. Zyg munt An drzej

Wrę czeń me da li oko licz no ścio wych i dy plo mów przed sta wi cie lom
firm wspie ra ją cym PSW NA do ko na li Da riusz Sło twiń ski oraz Je rzy 
Wój cik. 

Otrzymali je:
1. AN TEX Sp. J. Ja ni na Hu da szek, An to ni Hu da szek
2. AN TEX II Mi chał Hu da szek
3. „AS” Sp. z o.o.
4. AS bud Sp. z o.o.
5. Ale xan der Mill Se rvi ces In ter na tio nal Sp. z o.o.
6. Am mann Pol ska Sp. z o.o.
7. BHG Sp. z o.o.
8. BI TUM Sp. z o.o.

9. BI TU NO VA Sp. z o.o.
10. BO MAG Pol ska Sp. z o.o.
11. BU DI MEX DRO MEX S.A.
12. CO LAS Pol ska Sp. z o.o.
13. CON TROLS Pol ska Sp. z o.o.
14. DY NA PAC Po land Sp. z o.o.
15. Ear th works Sp. z o.o.
16. EU RO VIA POL SKA S.A.
17. IC SO Che mi cal Pro duc tion Sp. z o.o.
18. IN RE CO -Emul sja Sp. z o.o.
19. KGHM ECO REN S.A.
20. Kie lec kie Przed się bior stwo Ro bót Dro go wych Sp. z o.o.
21. Ko pal nie Me la fi ru w Czar nym Bo rze Sp. z o.o.
22. KRA TON Po ly mers North East Eu ro pe Sp. z o.o.
23. La far ge Kru szy wa i Be ton Sp. z o.o.
24. LO TOS As falt Sp. z o.o.
25. Łu życ kie Ko pal nie Ba zal tu „KSIĘ GIN KI” S.A. w Lu ba niu
26. MAS FALT Sp. z o.o.
27. MO TA -EN GIL POL SKA S.A.
28. NORD KALK Sp. z o.o.
29. NY NAS Sp. z o.o.
30. OD RA -AS FALT Sp. z o.o.
31. PIAST Sp. z o.o.
32. PL -BI TU NO VA Sp. z o.o.
33. PO LDIM S.A.
34. Po li mex -Mo sto stal S.A.
35. PO LO CHEM Woj ciech Mi siur ny
36. PPHU SI LOS Sp. z o.o.
37. Przed się bior stwo Bu do wy Dróg „DRO GO POL -ZW” Sp. z o.o.
38. Przed się bior stwo Bu do wy Dróg i Mo stów Sp. z o.o. 

– Mińsk Ma zo wiec ki
39. Przed się bior stwo Bu do wy Dróg i Mo stów Sp. z o.o. 

– Świe cie
40. Przed się bior stwo Dro go we EMU LEX Sp. z o.o.
41. Przed się bior stwo Pod sta wo wych Ba dań i Ro bót 

Geo tech nicz nych GEO STAN DARD Sp. z o.o.
42. Przed się bior stwo Pro duk cyj no -Usłu go we „PRI -BA ZALT” S.A.
43. Przed się bior stwo Ro bót Dro go wych Lu bar tów S.A.
44. Przed się bior stwo Ro bót Dro go wych w Eł ku Sp. z o.o.
45. Przed się bior stwo UNI DRO S.A.
46. RET TEN MA IER Pol ska Sp. z o.o.
47. SAL DROG Sp. z o.o.
48. SAT Pol ska Sp. z o.o.
49. SBI Biu ro In ży nier skie Sta ni sław Styk
50. SLAG RE CYC LING Sp. z o.o.
51. STRA BAG Sp. z o.o.
52. Ślą skie Kru szy wa Na tu ral ne Sp. z o.o.
53. Świę to krzy skie Przed się bior stwo Ro bót Dro go wych

„TRAKT” Sp. z o.o.
54. TO TAL POL SKA Sp. z o.o.
55. TPA In sty tut Ba dań Tech nicz nych Sp. z o.o.
56. TRANS PRO JEKT GDAŃ SKI Sp. z o.o.
57. VIA TE CO Sp. z o.o.
58. Wro cław skie Ko pal nie Su row ców Mi ne ral nych S.A.
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Pre zes Dariusz Sło twiń ski po dzię ko wał, wrę cza jąc pięk ne kwia ty,
pa ni Da nu cie Za krzyń skiej – księ go wej Sto wa rzy sze nia – za 10 lat pra -
cy w PSW NA.

Wrę czył ta kże kwia ty po zo sta łym pra cow ni kom biu ra PSW NA: Ma rii
Jóź wiak oraz Jo lan cie Szul ha niuk i po dzię ko wał za wspar cie prac Za rzą du.

Ko lej ne po dzię ko wa nia, w for mie dy plo mów, zo sta ły wrę czo ne przez
Dariusza Sło twiń skie go spon so rom XXI Se mi na rium Tech nicz ne go PSW NA.
Otrzy ma li je:

Spon sor Ge ne ral ny
Sto wa rzy sze nie Prze my słu Wa pien ni cze go

Spon so rzy Głów ni
BU DI MEX -DRO MEX
DRO GO POL
La far ge Kru szy wa i Be ton
LO TOS As falt
Mo sto stal Warszawa
NY NAS
Ślą skie Kru szy wa Na tu ral ne 
STRA BAG
Spon so rzy
CO LAS Pol ska
Con trols Pol ska
DY NA PAC Po land
RET TEN MA IER Pol ska
MAS FALT
MO TA -EN GIL POL SKA
Pa tro ni Me dial ni:
ma ga zyn „Au to stra dy”, miesięcznik „Pol skie Dro gi”.

Na koń cu uro czy sto ści Człon ko wie Za rzą du PSW NA zło ży li ży cze nia
i po dzię ko wa nia Pa nu Pre ze so wi Da riu szo wi Sło wiń skie mu, wrę cza jąc
mu przy tej oka zji pa miąt ko wy me dal. 

Po za koń cze niu czę ści ofi cjal nej ga li przy szedł czas na kon cert
wiel kiej di wy pol skiej sce ny mu zycz nej Edy ty Gór niak. Gwiaz da wzru -
szy ła wszyst kich go ści na sze go spo tka nia i pod kre śli ła uro czy sty cha -
rak ter te go wy da rze nia śpie wa jąc bar dzo wy mow ne Hap py Bir th day.

Ju bi le uszo wą ga lę 10-le cia PSW NA za koń czy ła uro czy sta ko la cja.

Podziękowania dla Danuty Zakrzyńskiej 
z okazji 10-lecia pracy w PSWNA

Uczestnicy gali Jubileuszu 10-lecia PSWNA






