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Wpro wa dze nie

Pro jek to wa nie mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych (da lej: mma) od -
by wa się za wsze w opar ciu o za ło że nia pro jek to we, któ re wy ni ka ją z nor -
my wy ro bu oraz wy ma gań In we sto ra.

Na pod sta wie po wy ższych prze sła nek do bie ra się skład ni ki mma,
dzię ki któ rym pro jek to wa na mie szan ka osią ga za ło żo ne wy ma ga nia. 

Obec nie w świe tle po sta no wień nor my PN -EN 13108-8 Mie szan ki
mi ne ral no -as fal to we. Wy ma ga nia. Część 8: De strukt as fal to wy ma te riał
ten, po prze ba da niu i od po wied nim przy go to wa niu (kru sze nie, sor to wa -
nie) mo że i po wi nien być trak to wa ny ja ko peł nowar to ścio wy skład nik
mma. 

Jed nak wa run kiem ko niecz nym, aby ma te riał ten mógł być za sto so -
wa ny ja ko skład nik mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej jest po zna nie je go
wła ści wo ści, czy li tak sa mo jak w przy pad ku wszyst kich po zo sta łych
skład ni ków uży tych do za pro jek to wa nia i wy two rze nia mma.

Za ło że nia pro jek to we

Pro jek to wa nie ka żdej mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej roz po czy -
na się od usta le nia da nych wej ścio wych i ce lu pro jek to wa nia, na któ re
skła da ją się:

 ka te go ria ru chu,
 typ mie szan ki,
 wy miar mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej,
 me to da pro jek to wa nia,
 wy ma ga nia.

Z da nych tych wy ni ka:
 do bór krzy wych gra nicz nych uziar nie nia mie szan ki mi ne ral nej,
 do bór skład ni ków mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej,
 ewen tu al ny do bór do dat ków.

Ka te go ria ru chu
Ka te go ria ru chu to ob cią że nie dro gi ru chem sa mo cho do wym, wy -

ra żo ne w osiach ob li cze nio wych (100 kN) na ob li cze nio wy pas ru chu
na do bę. Obec nie ruch dzie li się na sześć po ni żej przed sta wio nych ka -
te go rii w za le żno ści od ilo ści osi ob li cze nio wych:

KR 1 – od 0 do 12 osi ob li cze nio wych,
KR 2 – od 13 do 70 osi ob li cze nio wych,
KR 3 – od 71 do 335 osi ob li cze nio wych,
KR 4 – od 336 do 1000 osi ob li cze nio wych,

KR 5 – od 1001 do 2000 osi ob li cze nio wych,
KR 6 – 2001 i wię cej osi ob li cze nio wych.

Typ mie szan ki
Jest to okre śle nie mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej ze wzglę du

na krzy wą uziar nie nia (cią głą lub nie cią głą), za war tość wol nych prze -
strze ni, pro por cje skład ni ków lub tech no lo gię wy twa rza nia i wbu do wa -
nia. Wy ró żnia się na stę pu ją ce ty py:

  be ton as fal to wy,
  be ton as fal to wy o wy so kim mo du le sztyw no ści,
  be ton as fal to wy do bar dzo cien kich warstw (mie szan ka BBTM),
  mie szan ka SMA,
  as falt la ny,
  as falt po ro wa ty.

Wy miar mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej
Jest to okre śle nie mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej ze wzglę du

na wy miar naj więk sze go kru szy wa w niej za war te go np. wy miar 8
lub 16 mm.

Me to da pro jek to wa nia
Do me tod pro jek to wa nia za li cza się:
 Pro jek to wa nie em pi rycz ne mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej

– jest to pro jek to wa nie skła du mma na pod sta wie wy ma gań em -
pi rycz nych.

 Pro jek to wa nie funk cjo nal ne mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej
– jest to pro jek to wa nie skła du mma na pod stwie wy ma gań funk -
cjo nal nych.

Wy ma ga nia
Wy ma ga nia są ro zu mia ne ja ko wy ma ga nia sta wia ne do speł nie nia

przez mie szan kę mi ne ral no -as fal to wą:
 Wy ma ga nia funk cjo nal ne – są to wy ma ga nia, które do ty czą  pod -

sta wo wej wła ści wo ści ma te ria ło wej (np. sztyw no ści lub zmę -
cze nia), któ re cha rak te ry zu ją ten ma te riał i po zwa lają pro gno zo -
wać je go za cho wa nie pod czas użyt ko wa nia.

 Wy ma ga nia po wią za ne funk cjo nal nie – są to wy ma ga nie do ty -
czą ce wła ści wo ści (np. ko le ino wa nia, pa ra me trów Mar shal la),
któ re są po wią za ne z wła ści wo ścia mi funk cjo nal ny mi pro gno zu -
ją cy mi za cho wa nie ma te ria łu pod czas użyt ko wa nia.

Krzy we gra nicz ne uziar nie nia mie szan ki mi ne ral nej
Krzy we gra nicz ne uziar nie nia, mię dzy któ ry mi po win na zna leźć się

pro jek to wa na krzy wa uziar nie nia mie szan ki mi ne ral nej.

mgr inż. Dariusz Sieczkowski*

Projektowanie mieszanek 
mineralno-asfaltowych z destruktem

* mgr inż. Dariusz Sieczkowski – Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.



Krzy we gra nicz ne do bie ra my w za le żno ści od wy mia ru naj więk sze -
go kru szy wa w mie szan ce mi ne ral nej i po tem w mie szan ce mi ne ral no -
-as fal to wej np. wy miar 8 lub 16 mm.

Skład ni ki mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej
Pod sta wo wy mi skład ni ka mi mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych są:

kru szy wo, wy peł niacz, le pisz cze as fal to we oraz ewen tu al ne do dat ki,
w tym np. de strukt as fal to wy.

Do bór skład ni ków mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej de ter mi nu ją wy -
ma ga nia wo bec mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych, do stęp ność na ryn -
ku ma te ria łów skła do wych i co raz czę ściej wzglę dy eko lo gicz ne, eko no -
micz ne i ener ge tycz ne tzw. „za sa da 3e”.

Wzglę dy eko lo gicz ne – to mo żli we po wtór ne wy ko rzy sta nie od zy -
ska nych mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych.

Wzglę dy eko no micz ne – to ob ni że nie kosz tów wy two rze nia mie -
szan ki mi ne ral no -as fal to wej po przez za sto so wa nie ja ko skład ni ka mie -
szan ki de struk tu as fal to we go.

Wzglę dy ener ge tycz ne – to ob ni że nie zakresów tem pe ra tury wy twa -
rza nia mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych.

Ba da nia skład ni ków mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
Skład ni ki mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej ta kie jak: kru szy wo, wy -

peł niacz, le pisz cze, któ re mo że my za sto so wać w mma po win ny speł -
niać od po wied nie nor my wy ro bu PN -EN i być ozna ko wa ne zna kiem CE.

Ozna cza to, że zo sta ły wy ko na ne dla tych wy ro bów ba da nia ty pu
i pro du cent de kla ru je ich wła ści wo ści zgod nie z cer ty fi ka tem oraz, że po -
sia da wdro żo ny sys tem oce ny zgod no ści i za kła do wą kon tro lę pro duk cji.

Do dat ki do mma (ta kie jak np. as falt na tu ral ny uję ty w za łącz ni ku B
do nor my PN -EN 13108-4 nie są wy ro ba mi bu dow la ny mi i nie obej mu -
ją ich nor my zhar mo ni zo wa ne, więc nie pod le ga ją ozna ko wa niu zna kiem
CE. Wy da wa ne są do nich je dy nie re ko men da cje tech nicz ne lub de kla -
ra cje pro du cen ta.

De strukt as fal to wy

De strukt as fal to wy jest to mie szan ka mi ne ral no -as fal to wa, któ rą
uzy skuje się w wy ni ku:

 fre zo wa nia warstw as fal to wych,
 roz kru sze nia płyt wy cię tych z na wierzch ni as fal to wej,
 roz kru sze nia brył uzy ski wa nych z płyt,
 nad wy żki pro duk cji mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej.
De strukt as fal to wy za nim bę dzie uży ty do pro duk cji mie sza nek mi ne ral -

no -as fal to wych mu si zo stać prze two rzo ny np. po sor to wa ny, prze kru szo ny.
Tak przy go to wa ny do za sto so wa nia de strukt sta je się gra nu la tem as fal to wym.

Wiel kość ka wał ków gra nu la tu as fal to we go
Na le ży okre ślić i za de kla ro wać mak sy mal ną wiel kość ka wał ków

gra nu la tu as fal to we go URA. W kra jo wych prze pi sach (w do my śle WT -2)
ogra ni czo no tę wiel kość do 40 mm.

Ma te ria ły ob ce w gra nu la cie as fal to wym
Do pusz cza się wy stę po wa nie ma te ria łów ob cych w gra nu la cie as -

fal to wym. Obec ność ich mu si być udo ku men to wa na i za de kla ro wa na.
Ma te ria ły ob ce dzie li się na dwie gru py:

 Gru pa 1 – be ton ce men to wy i je go wy ro by, ce gły, me ta le oraz
pod bu do wy nie zwią za ne (z wy łą cze niem kru szy wa na tu ral ne go),

 Gru pa 2 – ma te ria ły syn te tycz ne, drew no, two rzy wa sztucz ne. 
Kla sy fi ko wa nie ka te go rii ma te ria łów ob cych w gra nu la cie po le ga

na oce nie ich za war to ści wg ta be li 1.

Le pisz cze w gra nu la cie as fal to wym
Le pisz cze w gra nu la cie as fal to wym mu si być do kład nie roz po zna ne.

Je go typ na le ży de kla ro wać na pod sta wie ba dań lub uzy ska nych da nych.
Na le ży spre cy zo wać z ja kie go ro dza ju le pisz czem ma my do czy nie -

nia w gra nu la cie tj. czy to jest as falt dro go wy, czy as falt mo dy fi ko wa ny
czy mo że za war ty jest w nim do da tek mo dy fi ku ją cy?

Wła ści wo ści le pisz cza za war te go w gra nu la cie as fal to wym okre śla
się na pod sta wie ba dań:

 pe ne tra cji,
 tem pe ra tu ry mięk nie nia,
 lep ko ści.
Obok wła ści wo ści ba da ne go le pisz cza na le ży rów nież za de kla ro wać

je go za war tość.

Kru szy wo w gra nu la cie as fal to wym
Uziar nie nie kru szy wa okre śla my udzia łem pro cen to wym w prze sie -

wie przez si ta 1,4D; D; 2 mm i 0,063 mm oraz co naj mniej jed no z sit
po mię dzy si ta mi D i 2 mm oraz z sit po mię dzy si ta mi 2 mm
a 0,063 mm.

Roz miar si ta D jest więk szą war to ścią spo śród:
 M/1,4 gdzie M jest naj mniej szym roz mia rem si ta, przez któ re

prze cho dzi 100% ma te ria łu,
 naj mniej sze go roz mia ru si ta, przez któ re prze cho dzi 85% ma te -

ria łu.
Wła ści wo ści kru szy wa z de struk tu as fal to we go po win ny speł niać

wy ma ga nia okre ślo ne wo bec kru szy wa w no wo pro jek to wa nej mie szan ce
mi ne ral no -as fal to wej.

Do bór ze sta wu sit do oce ny mie szan ki mi ne ral nej z gra nu la tu
przed sta wia tabela 2. 

Wła ści wo ści gra nu la tu as fal to we go
Wła ści wo ści ja kie na le ży wziąć pod uwa gę przy za sto so wa niu gra -

nu la tu w mie szan kach mi ne ral no -as fal to wych to:
1. po cho dze nie de struk tu as fal to we go, z któ re go zo stał wy two rzo ny

gra nu lat,
2. ro dzaj oraz wła ści wo ści kru szy wa i le pisz cza za war te go w gra nu -

la cie as fal to wym,
3. jed no rod ność gra nu la tu ro zu mia na ja ko sta łość skła du i wła ści -

wo ści skład ni ków.
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Ta be la 1. Kla sy fi ka cja ka te go rii za war to ści ma te ria łów 
ob cych w gra nu la cie

Ka te go ria Ma te riał ob cy z Gru py1 Ma te riał ob cy z Gru py2

F1 ≤ 1% ≤ 0,1%

F5 ≤ 5% ≤ 0,1%

Fdec De kla ro wa na za war tość i ro dzaj wszyst kich 
ma te ria łów ob cych



Za sto so wa nie gra nu la tu as fal to we go

W ta be li 3 przed sta wio no, w któ rych ty pach mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych (mma) mo żna zo stać uży ty gra nu lat as fal to wy.

Ilość uży te go gra nu la tu as fal to we go do pro duk cji mma za le ży
od je go jed no rod no ści. Mo żli we ilo ści gra nu la tu ja kie mo żna za sto so -
wać w be to nie as fal to wym po ka zu je ta be la 4.

W przy pad ku za sto so wa nia gra nu la tu do mma z as fal tem dro go wym
mo żna za sto so wać więk sze ilo ści gra nu la tu po uprzed nim uzgod nie niu
z Za ma wia ją cym.

Na to miast kie dy gra nu lat za wie ra as falt mo dy fi ko wa ny war to ści po -
da ne w ta be li 4 są war to ścia mi gra nicz ny mi.

W przy pad ku za sto so wa nia więk szej ilo ści gra nu la tu z as fal tem dro -
go wym w mma (niż po ka za ne w ta be li 4) na le ży wy ko nać ba da nia pe -
ne tra cji lub tem pe ra tu ry mięk nie nia:

1. le pisz cza od zy ska ne go z gra nu la tu as fal to we go
2. le pisz cza do da ne go 

i wy li czyć wy pad ko wą pe ne tra cję lub tem pe ra tu rę mięk nie nia. 

W mma z gra nu la tem wy miar naj więk sze go ziar na mie szan ki mi ne -
ral nej z gra nu la tu nie mo że być więk szy od wy mia ru no wo pro jek to wa nej
mie szan ki.

Wła ści wo ści le pisz cza w pro jek to wa nej mie szan ce mi ne ral no -as fal to -
wej z gra nu la tem mu szą speł niać wy ma ga nia wo bec as fal tu dro go we go od -
po wied nie go do ka te go rii ru chu i war stwy, na któ rą jest pro jek to wa na mma.

Wy ma ga nia wo bec mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
z gra nu la tem as fal to wym

Wy ma ga nia wo bec mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych, w któ rych
za sto so wa no gra nu lat as fal to wy są ta kie sa me, jak wo bec mie sza nek
mi ne ral no -as fal to wych bez de struk tu.

Wy ma ga nia wo bec mma za war te są w nor mie PN -EN 13108-1
Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we. Wy ma ga nia. Część 1. Be ton as fal to wy
oraz w WT -2 Na wierzch nie as fal to we tj. kra jo wym do ku men cie apli ka -
cyj nym (KDA) do se rii norm 13108. 

Pod su mo wa nie

Pro jek to wa nie mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych z uży ciem gra nu -
la tu as fal to we go od by wa się wg ta kich sa mych pro ce dur jak mie sza nek
bez uży cia gra nu la tu.

Do dat ko wy skład nik ja kim jest gra nu lat as fal to wy zwięk sza ilość
ba dań, któ re na le ży wy ko nać w ce lu pra wi dło we go roz po zna nia skła du
i jed no rod no ści gra nu la tu, tak by wy rób (mma) speł niał po sta wio ne wy -
ma ga nia.

Na le ży dą żyć do roz po wszech nia nia w na szym kra ju po now ne go
wy ko rzy sta nia uzy ski wa ne go de struk tu do mma w myśl za sa dy 3e 
(eko lo gia, eko no mia, ener ge ty ka).

Bi blio gra fia:
1. PN -EN 13108-8 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we. Wy ma ga nia. Część 8: De strukt as fal to wy.
2. PN -EN 13108-1 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we. Wy ma ga nia. Część 1: Be ton as fal to wy.
3. WT – 2 Na wierzch nie as fal to we 2008. Wy ma ga nia Tech nicz ne. Na wierzch nie as fal to we

na dro gach pu blicz nych.
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Ta be la 4. Za war tość gra nu la tu w be to nie as fal to wym

Typ mie szan ki
Mo żli wa ilość do za sto so wa nia

mi ne ral no -as fal to wej
gra nu la tu as fal to we go w mma

w przy pad ku kie dy wy stę pu je w nim

as falt dro go wy as falt mo dy fi ko wa ny

Be ton as fal to wy 
na war stwę pod bu do wy ≤20% ≤20%

Be ton as fal to wy 
na war stwę wią żą cą ≤20% ≤20%

Be ton as fal to wy 
na war stwę ście ral ną ≤10% ≤10%

D = (max z (wa ru nek 1: M = 16/1,4 = 11,4 i wa ru nek 2: si to 8)) ⟹ 11,2 
Si ta do prze sie wu mie szan ki mi ne ral nej z gra nu la tu:
1,4D D D a 2 2 2 a 0,063 0,063 
16 11,2 5,6 2 0,125 0,063

Tabela 2. Do bór ze sta wu sit do oce ny mie szan ki mi ne ral nej 
z gra nu la tu

Ta be la 3. Ty py mie sza nek, w któ rych mo żna za sto so wać 
gra nu lat as fal to wy

Typ mie szan ki

Za sto so wa nie 
gra nu la tu

as fal to we go 
w mma

Be ton as fal to wy (wszyst kie war stwy) Tak

Be ton as fal to wy o wy so kim mo du le sztyw no ści Nie

Be ton as fal to wy do bar dzo cien kich warstw
(mie szan ka BBTM) Nie

Mie szan ka SMA Nie

As falt la ny Nie

As falt po ro wa ty Nie
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TO -731-13/10
Kra ków, 2010-11-12

In for ma cja Ko mi te tu Tech nicz ne go 222 ds. Prze two rów Naf to wych 
i Cie czy Eks plo ata cyj nych w spra wie opu bli ko wa nia nor my PN -EN 13808:2010 

As fal ty i le pisz cza as fal to we – Za sa dy kla sy fi ka cji ka tio no wych emul sji as fal to wych

Ko mi tet Tech nicz ny 222 ds. Prze two rów Naf to wych i Cie czy Eks plo ata cyj nych in for mu je, że
w dniu 2.06.2010 r. zo sta ła opu bli ko wa na Pol ska Nor ma PN EN 13808:2010 As fal ty i le pisz cza as fal -
to we. Za sa dy kla sy fi ka cji ka tio no wych emul sji as fal to wych. Jest to nor ma ty pu kla sy fi ka cyj ne go, okre -
śla ją ca zbiór wła ści wo ści i po zio my klas wy ma gań, na pod sta wie któ rych ka żdy kraj człon kow ski CEN
mo że opra co wać wła sny ze staw wy ma gań wo bec ka tio no wych emul sji as fal to wych.

W wy ni ku prac pro wa dzo nych w 2009 r. przez ze spół eks per tów Pod ko mi te tu ds. As fal tów
KT 222, do ko na no ak tu ali za cji i ko rek ty pro jek tu za łącz ni ka kra jo we go opra co wa ne go i prze ka za ne go
do PKN w 2008 r. przez Pol skie Sto wa rzy sze nie Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to wych (PSW NA). Na -
le ży pod kre ślić, że dzię ki wcze śniej sze mu przy go to wa niu pro jek tu za łącz ni ka kra jo we go przez PSW NA
mo żli we by ło szyb sze opra co wa nie je go osta tecz nej wer sji w Pod ko mi te cie ds. As fal tów KT 222.

W związ ku z po wy ższym Ko mi tet Tech nicz ny 222 ds. Prze two rów Naf to wych i Cie czy Eks plo -
ata cyj nych za wia da mia, że opu bli ko wa na nor ma PN -EN 13808:2010 za wie ra za łącz nik kra jo wy
NA z wy ma ga nia mi wo bec ka tio no wych emul sji as fal to wych prze zna czo nych do sto so wa nia
w bu dow nic twie dro go wym w Pol sce. Nor ma zo sta ła wy mie nio na w Dzien ni ku Urzę do wym UE ja ko
nor ma zhar mo ni zo wa na z Dy rek ty wą CPD 89/106, od 1.01.2010 r. Wo bec po wy ższe go mo żli we jest
ozna ko wa nie CE ka tio no wych emul sji as fal to wych. Nor ma sta je się ta kże do ku men tem od nie sie nia dla
pro du cen tów emul sji as fal to wych sto so wa nych w dro go wnic twie.

Ko mi tet Tech nicz ny 222 PKN
/-/ An drzej Zdzie nic ki

Prze wod ni czą cy Pod ko mi te tu ds. As fal tów

Ko men tarz re dak cji

Po nie waż Apro ba ty Tech nicz ne IB DiM wy da ne przed opu bli ko wa niem nor my PN -EN 13808:2010 za -
cho wu ją wa żność do da ty wska za nej w Apro ba cie, więc na szym zda niem, w opra co wy wa nych obec nie
spe cy fi ka cjach tech nicz nych do prze tar gów po win ny być po da wa ne rów no cze śnie wy ma ga nia wo bec ka -
tio no wych emul sji as fal to wych i ich ozna cze nia wg tych AT oraz wy ma ga nia i ozna cze nia wg ww. nor my.



Wpro wa dze nie

Od chył ki, któ re mo gą wy stą pić w prak ty ce w za kre sie osią ga nych
wła ści wo ści mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych (da lej w skró cie: mma)
po win ny być uwzględ nia ne przy ob li cze nio wych me to dach wy mia ro wa -
nia kon struk cji na wierzch ni dro go wych. W ra mach spe cjal ne go te ma tu
ba daw cze go zre ali zo wa ne go w Niem czech na Po li tech ni ce w Brunsz wi -
ku wy ko na ne zo sta ły wa rian ty mie sza nek, do któ rych okre ślo no pod sta -
wo we pa ra me try wy ko rzy sty wa ne przy wy mia ro wa niu. 

W ce lu usta le nia re al ne go za kre su zmian we wła ści wo ściach mie -
sza nek mi ne ral no -as fal to wych, do ko na no sta ty stycz nej oce ny da nych
uzy ska nych z ba dań kon tro l nych mma za okres lat 1996-2006, któ re
znaj do wa ły się w ban ku da nych ad mi ni stra cji dro go wej Dol nej Sak so -
nii. Ni niej szy ar ty kuł, opra co wa ny na pod sta wie pu bli ka cji za miesz czo -
nej w cza so pi śmie Stras se und Au to bahn nr 9/2008, za wie ra omó wie -
nie wy ni ków uzy ska nych w ra mach tej oce ny.

Kon struk cje na wierzch ni dro go wych w Niem czech są do tych czas
wy mia ro wa ne na pod sta wie ka ta lo gu ty po wych kon struk cji na wierzch ni
RStO (niem. Rich tli nien für die Stan dar di sie rung des Obe rbaus von Ver -
kehrsflächen) w za le żno ści od pro gno zo wa ne go ru chu po jaz dów wy ra -
żo ne go ilo ścią przejść osi ekwi wa lent nych o na ci sku 10 ton. W za le żno -
ści od kla sy bu do wy dro gi kon struk cję na wierzch ni do bie ra się ma jąc
do dys po zy cji kil ka roz wią zań wa rian to wych, któ re wy pra co wa ne zo sta -
ły na ba zie do świad czeń i są w sta nie speł nić swe za da nie w za ło żo nym
okre sie przy dat no ści eks plo ata cyj nej. Ma te ria ły uży te do bu do wy
warstw na wierzch ni są oce nia ne w opar ciu o od po wied nie prze pi sy.
W Nie mi czech do ku men ta mi ty mi są: „Tech nicz ne wa run ki do staw”
(niem. Tech ni sche Lie fer be din gun gen -TL) oraz „Do dat ko we wa run ki
tech nicz ne umów” (niem. Zusätzli che Tech ni sche Ver trags be din gun -
gen -ZTV). Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we z prze zna cze niem do warstw
na wierzch ni mu szą speł niać mi ni mal ne wy ma ga nia za war te w tych prze -
pi sach. Rze czy wi ste wła ści wo ści uży tych mie sza nek nie są do tych czas
uwzględ nia ne w pro ce sie wy mia ro wa nia na wierzch ni.

No we for my umów z wy ko naw ca mi, jak rów nież ko niecz ność opty -
mal ne go wy ko rzy sta nia środ ków fi nan so wych, któ ry mi dys po nu ją ad mi -
ni stra cje dro go we wy ma ga ją sto so wa nia ana li tycz nych me tod wy mia ro -
wa nia. Roz wią za nia kon struk cyj ne na wierzch ni dróg i skła dy mie sza nek
do wy ko na nia warstw mo gą być opty mal nie do pa so wa ne do rze czy wi -
stych ob cią żeń ru chem po jaz dów. Do te go ce lu wy ko rzy sty wa ne są pro -
gra my ob li cze nio we, któ re uwzględ nia ją wpływ za rów no ze wnętrz nych

czyn ni ków od dzia ły wu ją cych na na wierzch nie ta kich jak czyn ni ki kli ma -
tycz ne i ruch po jaz dów, ale rów nież wła ści wo ści uży tych ma te ria łów.
Dzię ki sto so wa nym obec nie me to dom mo żli we jest wy li cze nie na prę żeń
w po szcze gól nych war stwach z rów no cze snym pro gno zo wa niem wy ni -
ka ją cych z te go wła ści wo ści zmę cze nio wych oraz od por no ści na od -
kształ ce nia.

Na rys. 1 przed sta wio no sche mat po stę po wa nia przy wy mia ro wa niu
na wierzch ni. Me to da ana li tycz ne go wy mia ro wa nia zo sta ła za war ta
w pro jek cie „Wy tycz nych ob li cze nio we go wy mia ro wa nia kon struk cji na -
wierzch ni dro go wych z war stwa mi as fal to wy mi” (niem. RDO – Asphalt).
Wy tycz ne te opra co wa ło w 2008 r. Sto wa rzy sze nie Ba daw cze Dro go -
wnic twa i Ko mu ni ka cji (niem. For schungs ge sel l schaft für Strassen -und
Ver kehr swe sen – FGSV). Pew ne go ro dza ju za bez pie cze niem wy ni ków
uzy ska nych me to dą ob li cze nio wą jest po rów na nie tych wy ni ków z wy ni -
ka mi po now nie prze li czo nych, wg „Wy tycz nych ob li cze nio we go wy mia -
ro wa nia..”, kon struk cji na wierzch ni ze sta wio nych w RStO, z uży ciem
ma te ria łów re fe ren cyj nych. Po rów na nie to ma na ce lu zwięk sze nie tzw.
glo bal ne go współ czyn ni ka bez pie czeń stwa kon struk cji, dzię ki cze mu
mo żna wy dłu żyć ob li cze nio wy okres eks plo ata cji dro gi, tak, aby uzy -
skać 30-to let ni okres trwa ło ści na wierzch ni. 

Do tych czas glo bal ne wskaź ni ki bez pie czeń stwa by ły przyj mo wa ne
do wy stę pu ją cych przy pad ko wych ma te ria łów re fe ren cyj nych i z te go
po wo du FGSV za ini cjo wa ło pod ję cie re ali za cji te ma tu ba daw cze go p.t.:
„Okre śle nie od chy łek wy stę pu ją cych w pro duk cji mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych na pod sta wo we pa ra me try sto so wa ne przy pro jek to wa niu
na wierzch ni as fal to wych”. Za sad ni czym ce lem tej pra cy by ło okre śle nie
od po wied nich współ czyn ni ków bez pie czeń stwa, któ re w pro jek to wa niu
ana li tycz nym uwzględ niać bę dą roz rzut da nych „wcho dzą cych” do ob -
li czeń kon struk cji na wierzch ni. Tak sfor mu ło wa ny te mat ba daw czy zo -
stał zle co ny przez Fe de ral ne Mi ni ster stwo Ko mu ni ka cji, Bu dow nic twa
i Roz wo ju Miast (niem. Bun de smi ni ste rium für Ver kehr, Bau und Stad -
ten twic klung – BMVBS) po przez Fe de ral ny In sty tut Dro go wy (niem.
Bun de san stalt für Strassen we sen – BASt).

Na wstę pie pra cy ba daw czej prze pro wa dzo no stu dia li te ra tu ry tech -
nicz nej w tej dzie dzi nie, dzię ki cze mu mo żli we by ło wy ka za nie ja ko ścio -
we go wpły wu zmian wła ści wo ści ma te ria ło wych na da ne do pro jek to wa -
nia (patrz ta be la 1). W opar ciu o to roz po zna nie spo rzą dzo no w wa run -
kach la bo ra to ryj nych wa rian to we mie szan ki mi ne ral no -as fal to we, któ re
pod da no dy na micz nym ba da niom zmę cze nio wym słu żą cym okre śle niu
„wej ścio wych” wła ści wo ści do ce lów me cha ni stycz ne go pro jek to wa nia
na wierzch ni. Skła dy mie sza nek zo sta ły ce lo wo zmie nia ne w ta kim za kre -
sie, aby wpływ tych zmian na wła ści wo ści mma miał za rów no po zy tyw -
nie jak i ne ga tyw nie od dzia ły wa nie na przy dat ność eks plo ata cyj ną na -
wierzch ni.
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Okre śle nie od chy łek w skła dzie 
mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych 
w sto sun ku do za ło żeń 

Marek Da now ski*

* mgr inż. Marek Da now ski – GDDKiA O/Warszawa



Ana li za li te ra tu ry tech nicz nej

Wy ni ki ba dań wła ści wo ści mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych są
wiel ko ścia mi, któ re są za le żne od nie pew no ści 1) i roz rzu tów 2) po mia rów.
Nie pew ność wy ni ku da ne go ba da nia mo że wy ni kać za rów no ze zmien no -
ści wła ści wo ści uży tych w pro ce sie pro duk cji ma te ria łów, jak rów nież
z nie do kład no ści spo wo do wa nych me to dy ką wy ko ny wa nia ba dań. 

W 2002 r. prze pro wa dzo no w Niem czech spraw dze nie to le ran cji,
po da nych w obo wią zu ją cych wów czas wy tycz nych tech nicz nych, a do -
ty czą cych m.in. za war to ści as fal tu oraz za war to ści wy peł nia cza. Ka żdo -
ra zo wo ozna cza no wy ni ki na sze ściu prób kach, po bra nych z ró żnych ro -
dza jów i ty pów mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych. 

Prób ki mma do ana li zy pro duk cji od by wa ją cej się w wy twór niach
o mie sza niu cią głym, po bie ra no wy łącz nie z ko sza roz kła dar ki, przy czym
mma by ły pro du ko wa ne jed no cze śnie na kil ku wy twór niach we dług tej sa -
mej re cep ty, z prze zna cze niem na du że in we sty cje dro go we. Do oce ny
wy stę pu ją cych roz rzu tów w pro duk cji cy klicz nej, prób ki mma po bie ra no

bez po śred nio na wy twór niach mma w ró żnych dniach, w któ rych mma by -
ła pro du ko wa na w opar ciu o te sa me ba da nia kwa li fi ka cyj ne (re cep ty).
Uzy ska ne war to ści śred nie oraz od chy le nia stan dar do we przed sta wio no
w ta be li 2. Przy za ło że niu, że ma my do czy nie nia z roz kła dem nor mal nym
wy ni ków, mo żli we by ło wy li cze nie war to ści kwan ty li 5% i 95%.

Stwier dzo no, że w przy pad ku mie szan ki na pod bu do wę ATS 0/32 CS
pro du ko wa nej w wy twór ni o dzia ła niu cią głym, śred nia za war tość as fal tu
wy ka zu je dość znacz ne od chył ki. War to ści kwan ty li 5% i 95% za wie ra ją
się w prze dzia le ± 0,25% od war to ści usta lo nej w re cep cie. Rów nież
w przy pad ku za war to ści wy peł nia cza war tość tych kwan ty li wa ha się
w gra ni cach ± 1,5 % w sto sun ku do war to ści pro jek to wej.

W 2007 r. wy ko na ne zo sta ły w Niem czech ba da nia obej mu ją ce
spraw dze nie zgod no ści z re cep tą mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych,
wy twa rza nych w stan dar do wej wy twór ni. Bez po śred nio z pro duk cji po -
bra no ka żdo ra zo wo 11 pró bek z ró żne go ro dza ju mie sza nek. Ja ko wy nik
oce nia no względ ny błąd rF – czy li od chy le nie war to ści ozna czo nej
od war to ści pro jek to wej. W ta be li 3 po da no uzy ska ne śred nie war to ści
względ ne go od chy le nia (błę du – mrF) w przy pad ku ozna cze nia 11 za -
war to ści as fal tu oraz od chy le nia stan dar do we te go błę du. W od nie sie -
niu do tych wy ni ków mo żli we by ło ob li cze nie war to ści śred niej oraz od -
chy le nia stan dar do we go przy za ło że niu roz kła du nor mal ne go. We dług
te go ba da nia, w przy pad ku za war to ści as fal tu ocze ki wa ne war to ści od -
bie ga ją o ± 0,5% od war to ści pro jek to wa nej.
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1) nie pew ność po mia ru – war tość prak tycz nie naj więk sze go roz rzu tu wska zań przy rzą du
po mia ro we go tej sa mej war to ści wiel ko ści mie rzo nej, otrzy my wa nych w tych sa mych
prak tycz nie wa run kach po mia ru

2) roz rzut wy ni ków – ró żni ca mię dzy wy ni kiem naj mniej szym i naj więk szym otrzy ma nym
da ną me to dą ana li tycz ną

Rys. 1. Schemat postępowania przy wymiarowaniu konstrukcji nawierzchni z warstwami asfaltowymi
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Właściwości Zwiększona zawartość
Uziarnienie:

Wyższa (podwyższona)
Wyższy wskaźnik

asfaltu B
Zmniejszona zawartość

lepkość asfaltu
zagęszczenia

części drobnych warstwy k

Moduł E 1) (obliczony)  –  

Wytrzymałość zmęczeniowa 2)  3) / 4) 

Odporność na odkształcenia 5)   

Tabela 1. Wpływ zmian w składach mieszanek mineralno-asfaltowych na właściwości materiałowe (eksploatacyjne nawierzchni)

Objaśnienia:
1) Metoda badawcza wg Francken i Verstraeten
2) W przypadku SMA -po przekroczeniu maksimum zawartości asfaltu prowadzi to do obniżenia właściwości zmęczeniowych
3) w niskich wartościach temperatury
4) w wysokich wartościach temperatury
5) W niektórych przypadkach można stwierdzić podwyższenie odporności na odkształcenia

Zawartość asfaltu Warstwa ścieralna SMA 0/8 S Warstwa ścieralna SMA 0/11 S Warstwa wiążąca ABi 0/22 S

Projektowana zawartość  asfaltu 7,0 6,5 4,0

Średni błąd względny mrf [%] -4,605 6,45 -4,11

Odchylenie standardowe błędu
s(rF) [%] 3,675 3,227 4,78

Wartość średnia μ 6,68 6,92 3,84

Odchylenie standardowe s 0,257 0,213 0,191

5 % kwantyl    6,25 6,57 3,52

95 % kwantyl  7,10 7,27 4,15

Tabela 3. Wartości średnie i odchylenia standardowe względnego błędu (rF) dotyczącego zawartości asfaltu w mma ustalone na podstawie
11 próbek mma pobieranych na wytwórni

Tabela 2. Wartości średnie i odchylenia standardowe zawartości asfaltu i wypełniacza określone na podstawie 6 próbek mma z produkcji w wytwórni
o mieszaniu ciągłym (kilka wytwórni) i cyklicznym (jedna wytwórnia)

Warstwa wiążąca AB 0/11 S Warstwa ścieralna SMA 0/11 S Podbudowa zasadnicza ATS 0/32 s
Nieciągły Ciągły Nieciągły Ciągły Nieciągły Ciągły

B F B F B F B F B F B F

Wartość projektowana 5,9 7,5 5,9 7,5 6,5 9,2 6,5 9,2 3,6 6,9 3,6 6,9

Wartość średnia  μ 5,92 7,54 5,94 8,07 6,46 9,36 6,36 9,55 3,54 7,19 4,05 7,34

Odchylenie 0,107 0,551 0,133 O,533 0,134 0,603 0,143 0,452 0,177 0,500 9,256 0,750
standardowe s

5% kwantyl 5,74 6,63 5,72 7,20 6,24 8,37 6,12 8,80 3,25 6,21 3,63 6,11

95% kwantyl 6,09 8,44 6,16 8,95 6,68 10,35 6,59 10,29 3,84 8,18 4,47 8,58

Oznaczenia:
B – zawartość asfaltu (niem. Bindemittelgehalt)
F – zawartość frakcji wypełniaczowej (niem. Füllergehalt)



Aby móc okre ślić z wy so kim sta ty stycz nym praw do po do bień stwem
spo dzie wa ne od chył ki cha rak te ry zu ją ce pro duk cję po trzeb na jest od po -
wied nio więk sza licz ba wy ni ków ba dań pró bek ani że li po da no w li te ra -
tu rze: 6 względ nie 11 po je dyn czych pró bek mie sza nek mi ne ral no -as fal -
to wych.

Sta ty stycz ny roz kład wła ści wo ści mma

Prze pro wa dze nie sta ty stycz nej oce ny od chy łek wła ści wo ści mma
umo żli wi ło udo stęp nie nie przez ad mi ni stra cję dro go wą Dol nej Sak so nii
wy ni ków ba dań kon tro l nych, któ re od ro ku 1996 wy ko ny wa ne by ły na bu -
do wa nych od cin kach au to strad, dróg fe de ral nych i kra jo wych na te re nie
te go kra ju związ ko we go. Do prze ana li zo wa nia by ło łącz nie 40900 zbio rów
kon tro l nych wy ni ków ba dań mie sza nek oraz 27800 zbio rów kon tro l nych
wy ni ków ba dań od wier co nych rdze ni po cho dzą cych z bu dów w Dol nej
Sak so nii. W ce lu pra wi dło wej oce ny uzy ska nych wy ni ków do ko na no ich
po gru po wa nia we dług ro dza ju mie szan ki, ro dza ju le pisz cza i war to ści
pro jek to wych w za kre sie skła du mie szan ki. I tak na przy kład opra co wa no
roz kład wy ni ków ba dań jak rów nież prze bieg su ma rycz nej krzy wej j cał ko -
wej do ty czą cej za war to ści le pisz cza w łącz nie 870 prób kach mie sza nek
ma styk so wo - gry so wych SMA 0/8 S – o pro jek to wa nej za war to ści as fal -
tu 7% (m/m) Z krzy wej su ma rycz nej mo żli we jest od czy ta nie (bez po śred -
nio z wy kre su) spo dzie wa nych war to ści praw do po dob ne go prze kro cze nia
o 5% w gó rę oraz w dół. Po nad to stwier dzo no, że uzy ska no śred nią za war -
tość as fal tu w oce nia nych prób kach wy no szą cą 6,99% (m/m), przy od -
chy le niu stan dar do wym 0,222% (m/m), a od chy le nie od war to ści pro jek -
to wa nej (wy ma ga nej) wy nio sło ± 0,38% (m/m).

Roz kład wy ni ków za war to ści as fal tu rów nież w in nych ro dza jach
mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych mo że być opi sa ny roz kła dem nor -

mal nym. Po da ne w ta be li 4 ob li czo ne war to ści tyl ko w nie znacz nym
stop niu od bie ga ją od war to ści od czy ta nych z krzy wej su ma rycz nej.
Przy kła do wo z uziar nie nia mie sza nek mi ne ral nych w mma oce nia ny był
rów nież roz rzut za war to ści frak cji wy peł nia czo wej. Ta kże wy ni ki do ty czą -
ce za war to ści tej frak cji wy ka zu ją roz kład nor mal ny, a w ta kim przy pad -
ku war to ści kwan ty li mo gą zo stać wy li czo ne z war to ści śred nich aryt me -
tycz nych oraz z od chy leń stan dar do wych (tab e la 5).

Wy stę pu ją cy w prak ty ce roz rzut lep ko ści le pisz cza as fal to we go mo -
żna przed sta wić na pod sta wie okre śla nej w ba da niach kon tro l nych tem pe -
ra tu ry mięk nie nia me to dą PiK. Rów nież w przy pad ku uzy ska nych wy ni ków
ba dań tem pe ra tu ry mięk nie nia ma my tu do czy nie nia z roz kła dem nor mal -
nym, przy do brej ja ko ści do pa so wa nia. Umo żli wia to ob li cze nie war to ści
kwan ty li za po mo cą war to ści śred nich i od chy leń stan dar do wych.

W zbior czym pod su mo wa niu za war to war to ści śred nie tem pe ra tu ry
mięk nie nia, któ re usta lo ne zo sta ły na prób kach wy eks tra ho wa ne go as -
fal tu ro dza ju 50/70, względ nie as fal tu mo dy fi ko wa ne go PMB 45A – po -
cho dzą cych z ró żnych mie sza nek. Za zna czo ne zo sta ły rów nież za kre sy
po mię dzy kwan ty la mi 5% i 95% oraz wy ma ga ne war to ści gra nicz ne do -
ty czą ce as fal tu pod da ne mu wpły wo wi wy so kiej tem pe ra tu ry. Do pusz -
czal na gór na gra ni ca wzro stu tem pe ra tu ry mięk nie nia zo sta ła prze kro -
czo na tyl ko w przy pad ku kwan ty lu 95% – dla as fal tu ro dza ju 50/70 wy -
eks tra ho wa ne go z pod bu do wy za sad ni czej ATCS 0/22 oraz dla as fal tu
mo dy fi ko wa ne go PmB 45A z war stwy wią żą cej ABi 0/16 S.

W przy pad ku roz kła du war to ści wskaź ni ków za gęsz cze nia – k - np.
warstw ście ral nych z SMA 0/8 S za sto so wa nie roz kła du nor mal ne go
pro wa dzi ło do zbyt wy so kich od chy łek w po rów na niu do roz kła du rze -
czy wi ste go. Ko rzyst niej mo żna te go do ko nać sto su jąc roz kład We ibul la,
któ ry rów nież umo żli wia ob li cze nie war to ści kwan ty li 5% i 95%, a po -
nad to war to ści ocze ki wa nej (niem. Er war tung swert). Usta le nie pa ra me -
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Rodzaj mma
Zawartość asfaltu mma [% (m/m)]

Rozkład rzeczywisty Rozkład normalny
Bproj Bśr. sB kwantyl 5% kwantyl 95% kwantyl 5% kwantyl 95%

SMA 0/8 S 7,0 6,99 0,222 6,63 7,39 6,63 7,36

AB 0/11 S 5,9 5,90 0,253 5,48 6,33 5,48 7,36

ABi 0/16 S 4,2 4,24 0,262 3,80 4,66 3,81 4,67

ATS 0/22 CS 3,6 3,71 0,343 3,20 4,28 3,15 4,28

Tabela 4. Odczytane i obliczone wartości kwantyli ocenianego zbioru wyników zawartości asfaltu w ocenianych mieszankach mineralno-asfaltowych

Rodzaj mma
Zawartość wypełniacza w mma [% (m/m)]

Uzyskane dane Rozkład rzeczywisty Rozkład normalny
Fproj Fśr. sB kwantyl 5% kwantyl 95% kwantyl 5% kwantyl 95%

SMA 0/8 S 10,0 9,87 0,222

AB 0/11 S 7,5 7,95 0,253 8,18 12,00 7,99 11,75

ABi 0/16 S 6,0 7,11 0,262 6,20 10,10 5,92 9,96

ATS 0/22 CS 7,0 7,74 0,343 5,35 8,75 5,35 8,89

Tabela 5. Odczytane i obliczone wartości kwantyli ocenianego zbioru wyników zawartości frakcji wypełniaczowej w badanych 
mieszankach mineralno-asfaltowych



trów cha rak te ry stycz nych tj. α  i β  po da wa nych w roz kła dzie We ibul la,
osią ga się po przez do sto so wa nie roz kła du dys kret ne go w opar ciu o me -
to dę naj mniej szych kwa dra tów. Sto so wa nie śred niej aryt me tycz nej, ja -
ko war to ści ocze ki wa nej, pro wa dzi do więk szych od chy leń.

Czę stość wskaź ni ków za gęsz cze nia po mię dzy dwo ma ko lej ny mi
wy ni ka mi z po mia rów, są sia du ją cy mi w ob sza rze war to ści gra nicz nej
(we dług prze pi sów ZTV Asphalt – StB 01 z 2001 r.) k = 97%, wy ka zu -
je na gły skok. Pod czas gdy rze czy wi sta czę stość wskaź ni ka za gęsz cze -
nia znaj du ją ca się w prze dzia le 96% i 97% jest po ni żej roz kła du We i-
bul la, wskaź ni ki za gęsz cze nia w prze dzia le 97% i 98% scho dzą po ni żej
dol nej gra ni cy aprok sy mo wa ne go roz kła du. Mo żna wy tłu ma czyć to fak -
tem, że bank da nych ad mi ni stra cji dro go wej Dol nej Sak so nii za wie ra je -
dy nie koń co we wy ni ki ba dań kon tro l nych za gęsz cze nia, a wia do mo, że
w prak ty ce po stwier dze niu wskaź ni ka za gęsz cze nia war stwy nie co po -
ni żej war to ści 97% na stę pu je po wtó rze nie te go ba da nia.

Wy ni ki uzy ska nych wskaź ni ków za gęsz cze nia czte rech, bar dziej
szcze gó ło wo ana li zo wa nych, warstw ze sta wio no w ta be li 6.

Sta ty stycz ny roz kład gru bo ści warstw

Pa ra metr, ja kim jest uzy ski wa na na bu do wie gru bość po szcze gól -
nych warstw as fal to wych, ma istot ny wpływ na no śność, a tym sa mym
na ży wot ność na wierzch ni dro go wych. Po twier dza ją to wy ni ki uzy ski wa -
ne przy za sto so wa niu me cha ni stycz nych me tod pro jek to wa nia kon struk -
cji na wierzch ni z war stwa mi as fal to wy mi. Wska zu ją one wy raź nie
na fakt, że wy stę pu ją ce od chył ki gru bo ści warstw as fal to wych w sto sun -
ku do gru bo ści za kła da nych, pro wa dzą do znacz ne go spad ku ży wot no -
ści na wierzch ni w sto sun ku do pro gno zo wa nej.

Po mia ry gru bo ści warstw na od cin kach do świad czal nych wy ko na -
nych w ra mach re ali zo wa ne go w USA pro gra mu ba daw cze go pod na zwą
LTPP (ang. Long -Term Pa ve ment Per for man ce) wy ka za ły, że od chył ki
gru bo ści rze czy wi stych warstw as fal to wych od pro jek to wych wy ka zu ją
roz kład nor mal ny. Po mia ry obej mo wa ły za rów no pod bu do wy zwią za ne
le pisz czem as fal to wym (ang. Den se Gra ded Asphalt Tre ated Ba se
– DGATB) jak rów nież war stwy ście ral ne i wią żą ce z mie sza nek mi ne ral -
no -as fal to wych (ang. Asphalt Con cre te Sur fa ce and Bin der – SB). Ob li -
czo no śred nie war to ści gru bo ści warstw, od chy le nia stan dar do we Sd,
jak rów nież wskaź ni ki wa ria cji VKd – na pod sta wie wy ko na nych po mia -
rów gru bo ści warstw na od wier tach z na wierzch ni – za rów no pod bu dów
jak i warstw wią żą cych oraz ście ral nych. Od chy le nia od gru bo ści pro -
jek to wych ze sta wio no łącz nie z war to ścia mi kwan ty li 5% i 95%. W in -

nych ba da niach wy ko na nych w USA w 2004 r. na pod sta wie po mia rów
gru bo ści rze czy wi stych stwier dzo no, że cien kie war stwy z re gu ły ma ją
gru bo ści więk sze niż ocze ki wa no. W przy pad ku gru bych warstw as fal to -
wych wy stę pu je ten den cja prze ciw na. Śred nie od chy le nia od gru bo ści
pro jek to wa nej w tym przy pad ku wy no si ły od 0,5% do 31,8%. Wskaź ni -
ki wa ria cji wy ka zu ją śred nie war to ści po mię dzy 8,4% i 31,5%.

W Niem czech gru bo ści warstw okre śla ne są w ba da niach kon tro l -
nych rów nież na pod sta wie po mia rów od wier tów z na wierzch ni. Bank
da nych ad mi ni stra cji dro go wej Dol nej Sak so nii za wie ra po mia ry gru bo -
ści wy ko na nych warstw, jed nak bez po da wa nia gru bo ści pro jek to wej.
W nie któ rych przy pad kach po wo ła na by ła kla sa bu do wy dro gi, jed nak
bez okre śle nia do kład nej po zy cji (wier sza) ka ta lo gu kon struk cji na -
wierzch ni: RStO.

War stwy ście ral ne z re gu ły ma ją gru bość 4 cm. Na tej pod sta wie
mo żna usta lić roz kład w opar ciu o ana li zo wa ny bank da nych. Wy ni ki po -
mia rów gru bo ści war stwy ście ral nej np. SMA 0/11 S wy ka zły roz kład
nor mal ny, a śred nia gru bość wy nio sła 4,15 cm.

W przy pad ku war stwy wią żą cej z uwa gi na fakt, że we dług ZTV
Asphalt mie szan ki o uziar nie niu do 22 mm tj. ABi 0/22 S są sto so wa ne
tyl ko do klas bu do wy SV, I i II, tj. dróg ob cią żo nych naj cię ższym ru -
chem, mo żli we by ło rów nież wy ko rzy sta nie do oce ny wy ni ków po mia -
rów za war tych w ban ku da nych, po nie waż za le ca na gru bość tej war stwy
wy no si 8 cm. Opra co wa ny roz kład wszyst kich po mia rów gru bo ści
warstw wią żą cych z mie szan ki ABi 0/22 S wy ka zał wy raź nie, że mak sy -
mal na war tość krzy wej roz kła du utwo rzo nej na pod sta wie wy ni ków po -
mia rów gru bo ści znaj du je się w po bli żu war to ści pro jek to wej tj. 8 cm.

Gru bość war stwy pod bu do wy as fal to wej we dług nie miec kich wy -
tycz nych pro jek to wa nia mo że zmie niać się nie tyl ko w za le żno ści od po -
szcze gól nych klas bu do wy, ale rów nież w ob rę bie da nej kla sy i to spo -
wo do wa ło, że nie by ło mo żli we usta le nie gru bo ści pro jek to wej w przy -
pad ku ana li zo wa nych da nych bę dą cych do dys po zy cji.

W przy pad ku war stwy ście ral nej z mie szan ki ma styk so wo gry so wej
SMA 0/11 S oraz war stwy wią żą cej z mie szan ki ABi 0/22 S mo żli we by -
ło usta le nie ty pu roz kła du wy ni ków gru bo ści tych warstw. W oby dwu
przy pad kach war to ści ocze ki wa ne znaj du ją się po wy żej war to ści pro jek -
to wa nej (war stwy ście ral ne z SMA 0/11 S: + 3,75%; a war stwy wią żą -
ce z mie szan ki ABi 0/22 S: + 2,75%). Wskaź ni ki wa ria cji gru bo ści obu
tych warstw wy no szą od po wied nio: 14,2% dla SMA 0/11 S oraz 11,6%
dla ABi 0/22 S. Ob li czo ne od chył ki gru bo ści znaj du ją się w prze dzia -
łach po da wa nych w ame ry kań skiej li te ra tu rze tech nicz nej i tym sa mym
mo gą być wy ko rzy sty wa ne ja ko war to ści sza cun ko we.
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Rodzaj mma
Wskaźnik zagęszczenia k [%]

Wartości Projektowa i uzyskana Wartości kwantyli Wartości kwantyli wg rozkładu Weibulla
Wartość projektowa Ek 5% 95% 5% 95%

SMA 0/8 S ≥ 97 99,1 95,2 101,8 95,0 101,7

AB 0/11 S ≥ 97 99,2 95,5 101,8 95,0 101,7

ABi 0/16 S ≥ 97 98,9 96,1 103,4 95,5 103,3

ATS 0/22 CS ≥ 97 99,1 97,2 103,8 96,8 103,9

Tabela 6. Zestawienie odczytanych wartości oczekiwanych i kwantyli ocenianego zbioru wskaźników zagęszczenia – z wartościami obliczonymi
na podstawie rozkładu Weibulla



Pod su mo wa nie

Na pod sta wie prze pro wa dzo nej ana li zy sta ty stycz nej obej mu ją cej
bar dzo du żą licz bę wy ni ków ba dań kon tro l nych, zgro ma dzo nych w ban -
ku da nych ad mi ni stra cji dro go wej Dol nej Sak so nii, mo żli we by ło prze -
ana li zo wa nie za sad ni czych pa ra me trów uzy ski wa nych w prze cięt nych
wa run kach wy ko naw stwa dro go we go w Niem czech. Do ty czy ły one skła -
dów wy twa rza nych mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych, uzy ski wa nych
wskaź ni ków za gęsz cze nia oraz gru bo ści po szcze gól nych warstw as fal to -
wych. Stwier dzo ne od chył ki po szcze gól nych pa ra me trów w od nie sie niu
do ba dań kwa li fi ka cyj nych ma ją zna czą cy wpływ na przy dat ność eks plo -
ata cyj ną (trwa łość) na wierzch ni dro go wej z war stwa mi z mma. Na le ży
uwzględ niać fakt, że w pro jek to wa niu kon struk cji na wierzch ni da nej in -
we sty cji dro go wej tzw. war to ści wej ścio we (niem. Eigangsgrössen) wy -
li cza ne są przy uwzględ nie niu opty mal nych wła ści wo ści mie sza nek mi -
ne ral no -as fal to wych. Wbu do wa nie w po szcze gól ne war stwy na wierzch -
ni mie sza nek o wła ści wo ściach ró żnią cych się od za kła da nych, pro wa -
dzi do od mien ne go za cho wa nia się warstw, a w koń co wym re zul ta cie
do zmie nio nej (zmniej szo nej) ży wot no ści kon struk cji na wierzch ni
– w sto sun ku do ży wot no ści ob li cze nio wej.

W ce lu uwzględ nie nia wpły wu od chy łek już na eta pie wy mia ro wa -
nia kon struk cji na wierzch ni, w prze bie gu oma wia ne go te ma tu ba daw -
cze go sto so wa no ce lo wo zmie nio ne wła ści wo ści mie sza nek mi ne ral no -
-as fal to wych tj. za rów no o mniej ko rzyst nych wła ści wo ściach (przy pa -
dek po gor sze nia cech: ang. worst – ca se), jak rów nież bar dziej ko rzyst -
nych (ang. best – ca se), a na stęp nie do ko ny wa no ana liz tych przy pad -
ków. Dla po szcze gól nych wa rian tów mie sza nek okre śla no wła ści wo ści
istot ne do pro jek to wa nia na wierzch ni, a po przez za sto so wa nie tzw. ana -
li zy od dzia ły wa nia (niem. Sen si bi litätsa na ly se) mo żli we by ło stwier dze -
nie wpły wu po szcze gól nych od chy łek, jak rów nież usta le nie współ czyn -
ni ków bez pie czeń stwa (niem. Si cher che its be iwer te) w pro jek to wa niu
kon struk cji na wierzch ni. Za sto so wa nie w trak cie pro jek to wa nia od po -
wied nich usta lo nych współ czyn ni ków umo żli wi uwzględ nie nie wy stę pu -
ją cych w prak ty ce od chy łek w skła dach wy twa rza nych mie sza nek mi ne -
ral no -as fal to wych, co bę dzie mia ło na ce lu za pew nie nie od po wied nie -
go okre su ży wot no ści na wierzch ni dro go wej.

Bi blio gra fia:
* mgr inż. K. Mol len hau er i dr inż. H. Lo renzl. „Er mit tlung der Abwe ichung kom po si tio -

nel ler Eigen scha ften von Asphalt ge genüber der Soll -Zu sam men set zung” – Stras se
und Au to bahn nr 9/2008 r.
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PSWNA objęło w 2010 roku swoim patronatem następujące imprezy:

Organizatorzy Termin i miejsce Temat

RETTENMAIER Polska Sp. z o.o. 18-19 lutego 2010, Zakopane, Hotel BELVEDERE X Seminarium eSeMA

ICSO Chemical Production Sp. z o.o. 3-5 marca 2010, Ustroń, Hotel „Jaskółka” VIII Konferencja „Emulsje asfaltowe 
i LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w drogownictwie”

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BISEK 17 czerwca 2010, Wrocław, siedziba firmy Konferencja „Zielone drogi i redukcja hałasu”

Expo Silesia- Kolporter Expo 15-17 września 2010, Centrum Wystawiennicze Targi Maszyn Budowlanych, Urządzeń
EXPO-SILESIA w Sosnowcu i Technologii dla Infrastruktury INFRA-Meeting

BLL Sp. z o.o. 22-24 września 2010, Ożarów Mazowiecki, I Międzynarodowa Konferencja
Hotel Mazurkas „Zastosowanie destruktu asfaltowego”

Z życia Stowarzyszenia
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W dniach 27-29 paź dzier ni ka 2010 r. w Cen trum Kon gre so wym
War sza wian ka w Ja chran ce k/War sza wy od by ło się XXIII Se mi na rium
Tech nicz ne PSW NA pod ha słem: „Wy ma ga nia tech nicz ne w teo rii
i prak ty ce cdn…”

XXIII Se mi na rium Tech nicz ne zor ga ni zo wa ne przez na sze Sto wa rzy -
sze nie by ło, dru gim w tym ro ku po świę co nym bar dzo wa żnej te ma ty ce,
a do ty czą cej po trze by opra co wa nia i wdro że nia ujed no li co nych prze pi -
sów tech nicz nych do ob li ga to ryj ne go sto so wa nia, na któ re od wie lu lat
ocze ku je śro do wi sko dro go we zwią za ne z wy ko naw stwem na wierzch ni
as fal to wych. 

Przed mio tem se mi na rium by ło omó wie nie i pod su mo wa nie do -
tych cza so wych prac do ty czą cych „Wy ma gań Tech nicz nych wy da -
nie 2010”:

 WT -1 – Kru szy wa do mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych i po -
wierzch nio wych utrwa leń na dro gach pu blicz nych

 WT -2 – Na wierzch nie as fal to we na dro gach pu blicz nych
 WT -3 – Ka tio no we emul sje as fal to we na dro gach pu blicz nych
 WT -4 – Mie szan ki nie zwią za ne
 WT -5 – Mie szan ki zwią za ne 
Uzna jąc ww. te ma ty kę za szcze gól nie wa żną dla ja ko ści bu do wy

dróg i au to strad w Pol sce pod czas se mi na rium od by ło się rów nież
otwar te FO RUM DYS KU SYJ NE na te mat WT (mo de ra tor dys ku sji
– Krzysz tof Bła że jow ski). 

Na wstę pie Pre zes PSW NA Pan Da riusz Sło twiń ski do ko nał ofi cjal -
ne go otwar cia i po wi ta nia uczest ni ków se mi na rium (200 uczest ni ków).
W swo im wy stą pie niu pod kre ślił m. in., że Sto wa rzy sze nie cie szy fakt,
że udział w se mi na rium tak licz nie wzię li przed sta wi cie le za rów no firm
wy ko naw czych jak i ad mi ni stra cji dro go wej.

W pierw szym dniu se mi na rium od by ły się 2 se sje te ma tycz ne.
Pierw szą se sję po pro wa dził prof. Je rzy Pi łat, dru gą prof. Piotr Ra dzi -
szew ski. W tym cza sie wy gło szo ne zo sta ły na stę pu ją ce re fe ra ty:

 Wy ma ga nia tech nicz ne w teo rii i prak ty ce 
– Wa cław Mi chal ski (Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad – GDD KiA)

W swo jej pre zen ta cji Dy rek tor GDD KiA omó wił hi sto rię i eta py prac
zwią za nych z przy go to wa niem wy ma gań tech nicz nych oraz trud no ści,
któ re to wa rzy szy ły w roz wią zy wa niu po szcze gól nych, wy bra nych za gad -
nień w trak cie ich two rze nia. Do ko nał pod su mo wa nia ak tu al ne go sta nu
opra co wa nych do tych czas do ku men tów tech nicz nych na pod sta wie
prze pro wa dzo nej ana li zy. Dy rek tor GDD KiA wy ra ził prze ko na nie o po -
trze bie po wo ła nia or ga ni za cji ds.: 

– ini cjo wa nia,
– nad zo ro wa nia pro ce sem two rze nia,
– kie ro wa nia do re ko men da cji (no ty fi ka cji) do ku men tów tech nicz nych

ja ko Sta łym Ko mi te cie Ste ru ją cym przy GDD KiA, PKD itp.

Przed sta wił pro po zy cję po wo ła nia Ze spo łów ds. do ku men tów tech -
nicz nych do ty czą cych ta kich za gad nień jak: 

– pro gno zo wa nie ru chu i pla no wa nie sie ci dro go wej w Pol sce, 
– za sa dy pro jek to wa nia dróg, 
– prze pi sy prze tar go we, 
– bu do wa dróg, 
– utrzy ma nie, bez pie czeń stwo i mo ni to ring sta nu sie ci dro go wej.
W skład w/w ze spo łów zo sta li by za pro sze ni imien nie przed sta wi cie le: 
– mi ni ster stwa wła ści we go ds. trans por tu, 
– Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad, 
– za rząd ców dróg sa mo rzą do wych, 
– pro du cen tów ma te ria łów bu dow la nych, 
– wy ko naw ców ro bót dro go wych, 
– in sty tu tów i uczel ni tech nicz nych, 
– sto wa rzy szeń zrze sza ją cych spe cja li stów z za kre su dro go wnic twa.

 WT -1 po zmia nach – opi nia pro du cen tów kru szyw 
– Alek san der Kab ziń ski (Pol ski Zwią zek Pro du cen tów 
Kru szyw – PZPK)

Maria Jóźwiak*

XXIII Se mi na rium Tech nicz ne PSW NA

Wacław Michalski (fot. PSWNA)

Aleksander Kabziński (fot. PSWNA)
* mgr inż. Maria Jóźwiak – PSWNA



Au tor pre zen ta cji omó wił za an ga żo wa nie PZPK na rzecz prze pi sów
tech nicz nych do ty czą cych kru szyw bu dow la nych. Pod kre ślił, iż od 2007
ro ku PZPK przez swo ich przed sta wi cie li, mię dzy in ny mi w Ko mi te cie Tech -
nicz nym 108 Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go, ak tyw nie uczest ni czy
we wszyst kich kon sul ta cjach i an kie ty za cjach pro jek tów kra jo wych do ku -
men tów apli ka cyj nych (KDA) do norm PN -EN zwią za nych z kru szy wa mi
(PN -EN 13043, PN -EN 13242, PN -EN 13450, PN -EN 12620). 

W swo im wy stą pie niu zgło sił po stu lat, w imie niu PZPK, po wo ła nia
przy Mi ni strze In fra struk tu ry, kil ku oso bo we go re pre zen ta tyw ne go Ze -
spo łu Ste ru ją ce go przy go to wa niem, wdra ża niem, ak tu ali za cją prze pi -
sów tech nicz nych dla dróg pu blicz nych. 

 WT -1 za sto so wa nie w prak ty ce – Ma rek Kra jew ski 
(La far ge Kru szy wa i Be ton)

W pre zen ta cji Au tor przed sta wił głów ne zmia ny w Wy ma ga niach
Tech nicz nych WT -1 wy da nie 2010. Krót ko przed sta wił za le ty WT -1
z 2010 r., do któ rych za li czył m.in.:

– upo rząd ko wa nie kra jo wych spe cy fi ka cji i wzo rzec do po stę po wa nia,
– kon sen sus po mię dzy tech no lo gią, geo lo gią i kosz ta mi wy ko na nia

dro gi, 
– przej rzy stość i przed sta wie nie tych pa ra me trów, któ re zo sta ły

uzna ne za wa żne,
– ba zu jąc na do świad cze niu, zo sta ły zli be ra li zo wa ne okre ślo ne pa -

ra me try. 
do wad te go do ku men tu głów nie za li czył:
– nie okre ślo ny tryb zmian w WT–1,
– bra ku za sto so wa nia „obo wiąz ko wo ści” WT–1 na in nych niż dro -

gi kra jo we. 

W pod su mo wa niu Au tor stwier dził, iż prio ry te tem naj bli ższej przy -
szło ści po win no być opra co wa nie za łącz ni ka kra jo we go do zno we li zo -
wa nej nor my PN–EN 13043 (jest już pro jekt no wej Nor my Eu ro pej skiej)
oraz mo żli wość wpro wa dze nia po pra wek na eta pie pro jek tu EN (zgod nie
z pro ce du rą EU).

 Kon sen su sy i kom pro mi sy WT -2. Przy kła dy za sto so wań
– Igor Rut t mar (In sty tut Ba dań Tech nicz nych – TPA)

Bez wąt pie nia pre zen ta cja na te mat WT -2, do ty czą ca osią gnię cia
„kon sen su sów i kom pro mi sów”, przed sta wio na w bar dzo cie ka wy spo -

sób i z du żą do zą hu mo ru, wzbu dzi ła aplauz i ży we za in te re so wa nie słu -
cha czy.

Ty tu łem wstę pu Au tor omó wił hi sto rię WT -2, a na stęp nie zmia ny w osta -
tecz nej ro bo czej wer sji WT -2, przy ta cza jąc i ko men tu jąc wy bra ne przy kła dy
no wych za pi sów (przy ję tych za rów no w try bie kom pro mi su jak i ar bi tral nie).

W swo im wy stą pie niu zwró cił też uwa gę, mię dzy in ny mi, na ta kie
pro ble my jak:

– kry te ria oce ny wy ma gań – war to ści gra nicz nych i to le ran cji,
– wpływ spo so bu po bie ra nia pró bek na war tość wy ni ku,
– stwier dza nia zgod no ści ze spe cy fi ka cją.
Wnio skiem koń co wym wy stą pie nia był apel do GDD KiA o:
– ko niecz no ści prze pro wa dza nia ba dań mię dzy la bo ra to ryj nych, 
– ko niecz no ści stwo rze nia jed no znacz nych pro ce dur (in struk cji ba -

daw czych) do ty czą cych wy ko ny wa nia ba dań ta kich jak:
• ob li cza nia „po praw ki” na za war tość as fal tu,
• wy ko na nia cykl (i) za mra ża nia pod czas okre śla nia wra żli wo ści

pró bek as fal to wych, 
• wy ko ny wa nie ba da nia od por no ści na ko le ino wa nie – przy go to -

wa nie pró bek do ba da nia np. od por no ści na ko le ino wa nie 
(po sta rza nie prób ki od po wia da ją ce eta po wi pro duk cji/trans -
por t/wbu do wa nia),

• okre śla nie gę sto ści w wo dzie itd.

 Czy war to oce niać od por ność na ko le ino wa nie mie sza -
nek mi ne ral no -as fal to wych w świe tle wy ma gań WT -2? 
– Boh dan Do łżyc ki (Po li tech ni ka Gdań ska)

Swo ją pre zen ta cję Au tor roz po czął od przed sta wie nia i po rów na nia
przy kła do wych, wy ko na nych na wierzch ni z be to nu as fal to we go za pro -
jek to wa nych na pod sta wie nor my PN z 1974 r. (na wierzch nie za wie ra ją -
ce du żo as fal tu, ale po dat ne na ko le ino wa nie), Ze szy tu 48 IB DiM z 1995
r. (na wierzch nie za wie ra ją ce ma ło as fal tu, po dat ne na spę ka nia, ale od -
por ne na ko le ino wa nie) i nor my PN z 2000 r. (na wierzch nie po dob ne jak
wg Ze szy tu 48, ale mniej po dat ne na spę ka nia). 

Kon se kwen cją wpro wa dze nia norm PN -EN są no we wy ma ga nia
i od po wied nie do nich me to dy ba daw cze. Do tych cza so we ba da nia
i prak ty ka pro jek to wa nia wska zu ją, że po zio my no wych wy ma gań wo bec
be to nu as fal to we go za rów no wg WT -2 wy da nie 2008, jak i WT -2 wy da -
nie 2010, po win ny być przy ję te po ze bra niu nie zbęd nej licz by wy ni ków
do usta le nia kry te riów, co jed nak nie zo sta ło zro bio ne. Na py ta nie po -
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sta wio ne w ty tu le pre zen ta cji Au tor opo wie dział: w świe tle wy ma gań po -
da nych w oby dwu wer sjach WT -2 nie ma po trze by prze pro wa dza nia ba -
da nia ko le ino wa nia, bo speł nią je wszyst kie be to ny as fal to we. 

 Wy ma ga nia Tech nicz ne WT -3 cdn… 
– Wło dzi mierz Po bo ży (PSW NA)

Au tor pre zen ta cji, re pre zen tu ją cy Ko mi sję ds. Emul sji PSW NA,
przed sta wił na wstę pie ko lej ne eta py two rze nia i pu bli ka cji w Pol sce do -
ku men tów zwią za nych z emul sja mi as fal to wy mi: 

– WT -3 „Ka tio no we emul sje as fal to we na dro gach pu blicz nych”
– pu bli ka cja lu ty 2009,

– PN -EN 13808 wraz z Za łącz ni kiem kra jo wym (NA) – prze ka za nie
pro jek tu do PKN kwie cień 2010 

– PN -EN 13808 wraz Za łącz ni kiem kra jo wym (NA) – pu bli ka cja
przez PKN czer wiec 2010 

W dal szej czę ści pre zen ta cji zo sta ły omó wio ne pod sta wo we ró żni -
ce po mię dzy Za łącz ni kiem kra jo wym a do ku men tem WT -3 re ko men do -
wa nym przez Mi ni stra In fra struk tu ry. Naj wa żniej szy mi ró żni ca mi są: 

– Za łącz nik kra jo wy okre śla wy łącz nie wy ma ga nia (dla pro du cen -
tów) wo bec emul sji prze zna czo nych do ró żnych za sto so wań
(wska za nych jest 6 pod sta wo wych za sto so wań emul sji: re mon ty
cząst ko we, po wierzch nio we utrwa le nia, cien kie war stwy na zim -
no, re cy kling, złą cze nia mię dzy war stwo we, mie szan ki emul syj ne;

– w Za łącz ni ku kra jo wym brak jest za le ceń dla użyt kow ni ków emul sji.

Wnio skiem wy ni ka ją cym z bra ku tych za le ceń jest  ko niecz ność
opra co wa nia WT w no wej for mu le, ja ko po rad ni ka dla pro jek tan tów, in -
we sto rów i wy ko naw ców ro bót w tech no lo giach emul syj nych. Au tor pre -
zen ta cji zgło sił pro po zy cję po wo ła nia ze spo łu ro bo cze go do opra co wa -
nia WT -3 w tej no wej for mu le – w ra mach prac Ko mi sji ds. Emul sji
PSW NA.

 Do sko na le nie (pro ce su po wsta wa nia) do ku men tów 
apli ka cyj nych do PN -EN – Krzysz tof Bła że jow ski
(Or len As falt)

Znacz na część po stu la tów z wy gło szo nych re fe ra tów w la tach 2003-
2010 w trak cie se mi na riów PSW NA na te mat two rze nia do ku men tów apli -
ka cyj nych do norm PN -EN nie stra ci ła na swo jej ak tu al no ści – pod kre ślił
na wstę pie Au tor pre zen ta cji. W la tach 2004-2010 po wsta ło 8 pro jek tów

kra jo wych do ku men tów apli ka cyj nych (KDA) do norm PN -EN. Do tych cza -
so we KDA by ły opra co wa ne dwie ma ście żka mi:

– przez Gru py ro bo cze „ad hoc” – or ga ni zo wa ne do przy go to wa nia
pro jek tów prze pi sów w for mie wy ma gań tech nicz nych, re ko men -
do wa nych przez Mi ni stra In fra struk tu ry,

– przez Ko mi te ty Tech nicz ne PKN przy go to wu ją ce pro jek ty Za łącz -
ni ków kra jo wych (NA) do norm (któ re też są KDA).

Au tor wni kli wie przed sta wił pro ble my na ka żdym z eta pów po wsta -
wa nia tych do ku men tów zwra ca jąc uwa gę na: se lek cję norm do KDA,
kon cep cję KDA do nor my, ba da nia do KDA, two rze nia pro jek tu KDA,
we ry fi ka cję i uzgad nia nie pro jek tu KDA oraz po pra wia nia błę dów,. Do -
tych cza so we do świad cze nia w opra co wy wa niu KDA wska zu ją, że przede
wszyst kim są pro ble my z ko or dy na cją pro ce su po wsta wa nia tych prze -
pi sów i od po wie dzial no ścią za ich treść. 

Na ko niec swo jej wy po wie dzi za da jąc py ta nie: Jak wy eli mi no wać
wska za ne pro ble my? otwo rzył te mat do otwar te go Fo rum dys ku syj ne go
na te mat WT.

Za pra sza my do prze czy ta nia re la cji z dys ku sji, któ ra uka za ła
się w mie sięcz ni ku Pol skie Dro gi w nu me rze 11/2010, jak rów nież
ma ga zy nie In fra struk tu ra 12/2010, wy wia dy udzie lo ne po se mi na -
rium są za miesz czo ne na por ta lu in ter ne to wym edro ga. pl. 

W XXIII Se mi na rium PSW NA nie wziął udzia łu, za pro szo ny
ja ko prelegent prof. Da riusz Sy bil ski, któ ry od lat kie ru je opra co -
wa niem prze pi sów tech nicz nych do ty czą cych na wierzch ni as fal -
to wych i na któ re go wy stą pie nie ocze ki wa li uczest ni cy. Pod czas
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Fo rum dys ku syj ne go nie wąt pli wie naj wię cej py tań do ty czy ło
WT -2. A py tań by ło wie le… 

Dru gie go dnia Se mi na rium se sję po pro wa dził Pre zes Da riusz Sło -
twiń ski. Re fe ra ty za pre zen to wa li:

 Wpro wa dze nie do WT -4 – Kon rad Ja błoń ski (PSW NA)
Au tor w swo jej pre zen ta cji omó wił za ło że nia i naj wa żniej sze zmia ny

w nor mach PN -EN 13242: 2010 „Kru szy wa do nie zwią za nych i zwią za -
nych hy drau licz nie ma te ria łów sto so wa nych w obiek tach bu dow la nych
i bu dow nic twie dro go wym” oraz PN -EN 13285: 2010 „Mie szan ki nie -
zwią za ne  – Spe cy fi ka cja (oryg.)”. Omó wio ne zo sta ły przede wszyst kim:

– wy ma ga nia wo bec uziar nie nia (ka te go rie ogól nych gra nic i to le -
ran cji kru szy wa gru be go na si tach po śred nich, ka te go rie to le ran -
cji do ty po we go uziar nie nia kru szy wa drob ne go i kru szy wa o cią -
głym uziar nie niu de kla ro wa ne przez pro du cen ta, ka te go rie mak -
sy mal nych za war to ści py łów, od por ność kru szy wa na roz drab nia -
nie itd.) 

– wy ma ga nia wo bec skła du ziar no we go
– wy ma ga nia wo bec mie szan ki
– oce na zgod no ści

Zda niem Au to ra su ge ro wa ny tryb wpro wa dze nia pro jek tu WT -4, za rzą -
dze niem Ge ne ral ne go Dy rek to ra Dróg Pu blicz nych jest nie wła ści wy, gdyż:

– na ru sza po sta no wie nia Dy rek ty wy 09/34/WE (z póź niej szy mi
zmia na mi) o no ty fi ka cji pro jek tów prze pi sów tech nicz nych,

– ma być wpro wa dzo ny do sto so wa nia je dy nie na dro gach kra jo -
wych, któ re sta no wią tyl ko 5% sie ci dróg pu blicz nych... 

Au tor stwier dził, iż Je go zda niem w związ ku z trwa ją cy mi pra ca mi
w Ko mi te cie Tech nicz nym 108 PKN nad Za łącz ni kiem kra jo wym (NA)
do PN -EN 13242:2010, w któ rym mu szą być uwzględ nio ne wy ma ga nia
wo bec kru szyw z re cy klin gu, na le ża ło by zre zy gno wać z wdra ża nia ostat -
nie go pro jek tu WT -4 na dro gach kra jo wych.

Au tor pod kre ślił, iż na le ża ło by roz po cząć pra ce nad Za łącz ni kiem
kra jo wym do PN -EN 13285:2010, w któ rym z pew no ścią mo żna wy ko -
rzy stać pro po zy cje za war te w WT -4. 

 Per spek ty wy za sto so wa nia WT -4 w prak ty ce 
– Bog dan Bog dań ski (GDD KiA La bo ra to rium Po znań)

Au tor pre zen ta cji przed sta wił pro ble my zwią za ne z za pew nie niem
wła ści we go uziar nie nia kru szyw, jak rów nież omó wił wy ma ga nia wo bec

kru szyw zgod nie z PN -EN 13242. W ko lej nym punk cie swo je go wy stą -
pie nia przed sta wił ana li zę wy ma gań wo bec kru szy wa do kom po no wa nia
mie sza nek. Omó wio na zo sta ła mie szan ka kru szy wo wa nie zwią za na wg
PN -EN 13285:2004 – okre ślo ne pa ra me try kru szyw oraz ich ka te go rie,
jak rów nież wy ma ga nia ta kie jak wa run ki po dat no ści na mróz itd. W ko -
lej nej czę ści pre zen ta cji Au tor zwró cił uwa gę na pro blem za pew nie nia
kom pa ty bil no ści ba dań po mię dzy pro du cen tem kru szy wa, wy ko naw cą
ro bót i in we sto rem. W pod su mo wa niu przed sta wio nych roz wa żań Au tor
stwier dził mię dzy in ny mi, że re stryk cyj ne wy ma ga nia od no śnie uziar nie -
nia za sad ni czo zmie nią po dej ście do pro duk cji mie sza nek kru szyw. Po -
nad to zgło sił po stu lat szer sze go wy ko rzy sta nia ba da nia ście ral no ści
w bęb nie mi kro -De va la do usta le nia wy ma gań.

Do pod da nia dys ku sji ogól nej za pro po no wał za gad nie nie ucią żli -
we go sys te mu kon tro li wła ści wo ści go to wej mie szan ki na roz drob nio -
nym ma te ria le. Do dał, iż w obec nym pro jek cie WT -4 po win ny być
wpro wa dzo ne nie zbęd ne uzu peł nie nia, pod no szą ce czy tel ność te go
do ku men tu. 

 Mie szan ki zwią za ne hy drau licz nie (HBM) w na wierzch -
niach dro go wych oraz w ulep szo nym pod ło żu. 
Wpro wa dze nie do WT -5 
– Ce za ry Kra szew ski, Bożena Wil czek (IB DiM)

Au to rzy pre zen ta cji na wstę pie przed sta wi li do tych cza so we nor my
PN i do ku men ty do ty czą ce mie sza nek zwią za nych hy drau licz nie w dro -
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go wnic twie tzw. sta bi li za cji. Na stęp nie omó wi li wy ma ga nia wg no wych
norm se rii PN -EN 14227 – xx, do ty czą ce kru szyw i grun tów zwią za nych
hy drau licz nie. Zo sta ły za pre zen to wa ne ba da nia i ana li za po rów naw cza
wła ści wo ści mie sza nek zwią za nych hy drau licz nie wg do tych cza so wych
norm PN i no wych norm PN -EN, prze pro wa dzo ne w In sty tu cie Ba daw -
czym Dróg i Mo stów w la tach 2005-2008 na zle ce nie GDD KiA.

W ko lej nym punk cie przed sta wio ny zo stał za kres i przy ję te za ło że -
nia WT -5, a w tym:

– wy ma ga nia wo bec ma te ria łów – skład ni ków mie sza nek (kru szy -
wa, spo iwa, do dat ki),

– wy ma ga nia wo bec mie sza nek (pro jek to wa nie i me to dy ka ba daw cza),
– spe cy fi ka cja mie sza nek (za sto so wa nie mie szan ki w za le żno ści

od ka te go rii ru chu, ro dza ju pod bu do wy. 
W swo im wy stą pie niu Au to rzy przed sta wi li ta kże wąt pli wo ści zwią -

za ne z oce ną wła ści wo ści mie sza nek kru szyw, ta kich jak od por ność
na roz drab nia nie, na sią kli wość, mro zo od por ność. Zgło si li rów nież pro -
po zy cję przyj mo wa nia ja ko po ziom ka te go rii:

– war to ści ozna czo nych dla re pre zen ta tyw nych frak cji do mie sza -
nek kru szyw po cho dzą cych z te go sa me go su row ca,

– war to ści śred nich wa żo nych z ozna czeń po szcze gól nych frak cji
do mie sza nek po cho dzą cych z ró żnych su row ców.

Za sy gna li zo wa li też po trze bę opra co wa nia in struk cji ba dań dla frak -
cji kru szyw nie nor ma tyw nych.

W pod su mo wa niu se mi na rium głos za brał Pre zes Sto wa rzy -
sze nia Da riusz Sło twiń ski, któ ry pod kre ślił zna cze nie WT, któ re
po mi mo jesz cze swo ich wad są wiel kim „kro kiem na przód” dla
wy ko naw ców na wierzch ni as fal to wych. PSW NA ja ko współ twór -
ca do ku men tów tech nicz nych na dal pra gnie ak tyw nie uczest ni -
czyć w pra cach nad WT - de kla ro wał Pre zes PSW NA. 

Ser decz nie po dzię ko wał wszyst kim fir mom za wspar cie fi -
nan so we, któ re nie wąt pli wie po mo gło w or ga ni za cji te go spo tka -
nia, m.in. wy na ję ciu od po wied nie go sprzę tu tech nicz ne go, jak
rów nież pa tro nom me dial nym, któ rzy pro mu ją dzia ła nia Sto wa -
rzy sze nia wśród bra nży. 

Ko lej ne Se mi na rium Tech nicz ne PSW NA od bę dzie się
w dniach 23-25 mar ca 2011 r. Już dziś ser decz nie za pra sza my na to
spo tka nie.
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