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PSW NA uwa ża za po zy tyw ne wpro wa dza nie no wych in no wa cyj nych
tech no lo gii, ma ją cych na ce lu wy dłu że nie trwa ło ści i po pra wę stan dar -
dów użyt ko wa nia na wierzch ni as fal to wych. Za kła da my, że z ta kim wła -
śnie za mia rem zo sta ła wpro wa dzo na tech no lo gia be to nu as fal to we go
o wy so kim mo du le sztyw no ści (AC WMS) do warstw pod bu dów i wią -
żą cych w Pol sce.

Be ton as fal to wy o wy so kim mo du le sztyw no ści, jak sa ma na zwa
wska zu je, cha rak te ry zu je się pod wy ższo ną sztyw no ścią (w wa run kach
eks plo ata cyj nych) w po rów na niu do tra dy cyj nych be to nów as fal to wych.
Wy so ki mo duł ma na ce lu nie tyl ko „wal kę” z ko le ina mi – zwięk sze nie
od por no ści na od kształ ce nia trwa łe, ale przede wszyst kim pod nie sie nie
trwa ło ści funk cjo nal nej na wierzch ni. Pa ra metr ten de cy du je o ob li cze -
nio wej trwa ło ści kon struk cji w więk szo ści po wszech nie sto so wa nych
me tod pro jek to wa nia kon struk cji na wierzch ni. Wy ższy mo duł sztyw no -
ści po zwa la zmniej szyć pro jek to wa ne gru bo ści warstw kon struk cyj nych
w po rów na niu do me tod tra dy cyj nych. Po nad to mo żna za ło żyć, iż po -
przez zmniej sze nie za war to ści wol nych prze strze ni, drob niej sze uziar -
nie nie i wy ni ka ją cą z te go fak tu zwięk szo ną za war tość as fal tu w war -
stwach pod bu dów i wią żą cych, tech no lo gia ta po zwa la na ogra ni cze nie
ne ga tyw nych skut ków od dzia ły wa nia wo dy i mro zu (ba da nie ITSR) oraz
na zwięk sze nie trwa ło ści zmę cze nio wej na wierzch ni, wy dłu ża jąc tym
sa mym okres jej eks plo ata cji.

Mie szan kę o wy so kim mo du le sztyw no ści po raz pierw szy za sto so -
wa no w Pol sce w 2002 ro ku, a już w 2003 ro ku uzna no ją za po zy tyw -
nie zwe ry fi ko wa ną i wpro wa dzo no do po wszech ne go sto so wa nia.
W oce nie PSW NA za bra kło kil ku let nie go okre su mo ni to ro wa nia do -
świad czal nych od cin ków na wierzch ni z war stwą AC WMS, któ ry zwe ry -
fi ko wał by jej wła ści wo ści funk cjo nal ne w na szych wa run kach kli ma tycz -
nych. Za sto so wa na w Pol sce tech no lo gia AC WMS wzo ro wa ła się
na fran cu skiej tech no lo gii mie sza nek ty pu EME, ba zu ją cych na as fal -
tach twar dych 10/20 i 15/25. Do sto so wa nie tech no lo gii do wa run ków
pol skich po le ga ło głów nie na zmia nie ro dza ju le pisz cza – za sto so wa no
as falt 20/30 oraz zmia nie uziar nie nia mie szan ki – za sto so wa no grub sze
kru szy wo. Na stęp nie do pusz czo no do za sto so wa nia ko lej ne as fal ty
– as fal ty mo dy fi ko wa ne po li me ra mi. W więk szo ści spe cy fi ka cji kon trak -
to wych po zo sta ło jed nak wska za nie na as falt 20/30. W ca łym pro ce sie
do bo ru le pisz cza za bra kło we ry fi ka cji funk cjo nal nych wła ści wo ści le -
pisz czy i ich wpły wu na za cho wa nie się mie sza nek w na wierzch ni szcze -
gól nie w za kre sie ni skich war to ści tem pe ra tu ry.

Na po cząt ku lu te go 2012 ro ku za uwa żo no po ja wie nie się na ma so -
wą ska lę spę kań na wierzch ni. Spę ka nia po ja wi ły się w war stwie AC
WMS na kon trak tach z uło żo ną war stwą ście ral ną jak i bez niej, na war -
stwach wy ko na nych na ba zie as fal tów 20/30 i w mniej szym stop niu
na ba zie as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi, na po łą cze niach dzia łek
tech no lo gicz nych jak rów nież po mię dzy po łą cze nia mi. Ba da nia prze pro -
wa dzo ne przez ośrod ki na uko wo -ba daw cze oraz la bo ra to ria wy ko naw -
ców bez wąt pie nia wska zu ją na ich ni sko tem pe ra tu ro wy cha rak ter, co

zo sta ło po twier dzo ne przez przed sta wi cie li tych ośrod ków pod czas se -
mi na rium PSW NA w paź dzier ni ku 2012 ro ku. 

Nad mie nia my, iż zja wi sko spę kań ter micz nych na wierzch ni jest zja -
wi skiem zna nym i wy stę po wa ło w Pol sce już w la tach po przed nich, lecz
ni gdy na tak wiel ką ska lę.

Od po wie dzial ność za po wsta łe spę ka nia po cząt ko wo usi ło wa no
przy pi sać wa dli we mu wy ko naw stwu ro bót bu dow la nych, ze szcze gól -
nym wska za niem na nie pra wi dło wo wy ko na ne po łą cze nia tech no lo gicz -
ne (dział ki ro bo cze).

Zda niem PSW NA spę ka nia na wierzch ni po wsta ły w wy ni ku od dzia -
ły wa nia ni skich war to ści tem pe ra tu ry, któ re nie są ni czym no wym
w pol skich wa run kach kli ma tycz nych, jed nak oka za ły się być kry tycz ne
dla za sto so wa nej tech no lo gii głów nie z po wo du za sto so wa nia as fal -
tu 20/30. Pęk nię cia po ja wi ły się w naj słab szych, z uwa gi na pro ces
tech no lo gicz ny wy ko na nia na wierzch ni, miej scach kon struk cji tj. na po -
łą cze niach tech no lo gicz nych i to bez wzglę du na ja kość ich wy ko na nia
(z na cię ciem czy bez, z ta śmą czy bez) oraz obec ność war stwy ście ral -
nej. Si ła zja wi ska by ła tak du ża, iż spę ka nia wy stą pi ły rów nież po mię dzy
dział ka mi ro bo czy mi.

PSW NA jest prze ko na ne, iż we wszyst kich na wierzch niach as fal to -
wych, w któ rych za sto so wa no oma wia ną tech no lo gię z wy ko rzy sta niem
as fal tu 20/30 ist nie je ry zy ko po wsta nia ko lej nych spę kań ni sko tem pe ra -
tu ro wych, tym sa mym na su wa się wnio sek aby od stą pić od sto so wa nia
te go ro dza ju le pisz cza do mie sza nek AC WMS. Dla po zo sta łych as fal tów
na le ży okre ślić wy ma ga nia wo bec ich wła ści wo ści i/lub wła ści wo ści mie -
sza nek mi ne ral no -as fal to wych w za kre sie ni skich war to ści tem pe ra tu ry.

Pod su mo wu jąc:
 Przed wpro wa dze niem ka żdej no wej tech no lo gii do sto so wa nia

na ma so wą ska lę, na le ży wdro żyć w wa run kach kra jo wych dłu -
go ter mi no wy (kil ku let ni) mo ni to ring od cin ków do świad czal nych
na wierzch ni z in no wa cyj ny mi tech no lo gia mi. Ta nie pi sa na za sa -
da sto so wa na w wie lu in nych kra jach, w oma wia nym przy pad ku
nie mia ła u nas miej sca. 

 Zja wi sko spę kań na wierzch ni, któ re po ja wi ło się w lu tym 2012
ro ku nie wąt pli wie mia ło cha rak ter ni sko tem pe ra tu ro wy i po wsta -
ło z przy czyn nie za le żnych od wy ko naw ców na wierzch ni. 

 Ba da nia wska zu ją na nie wy star cza ją cą od por ność as fal tu 20/30
na spę ka nia w ni skich war to ściach tem pe ra tu ry. Przy dal szym
sto so wa niu te go as fal tu do AC WMS w pod bu do wie i war stwie
wią żą cej na le ży spo dzie wać się na si le nia zja wi ska spę kań ni -
sko tem pe ra tu ro wych.

 Su ge ru je my wpro wa dze nie wy ma gań wo bec wła ści wo ści as fal -
tów i/lub mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych w za kre sie ich od -
por no ści nie sko tem pe ra tu ro wej.

Za rząd PSW NA
War sza wa, 5 grudnia 2012 r.
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Sta no wi sko PSW NA w spra wie spę kań 
po wsta łych w war stwach pod bu do wy 
i wią żą cej wy ko na nych w tech no lo gii AC WMS
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W Niem czech oce na szorst ko ści na wierzch ni dro go wych wy ko ny -
wa na jest w ra mach za war tych umów na ro bo ty bu dow la ne, jak rów nież
w ra mach za kre sów po mia rów obej mu ją cych oce nę sta nu tech nicz ne go
dróg we dług wy tycz nych wy ko ny wa nia ba dań do oce ny sta nu tech nicz -
ne go na dro gach fe de ral nych (niem. Zu stand ser fas sung und – Be wer -
tung von Bun des fern stras sen – ZEB). Opu bli ko wa ne w 2008 r. wy tycz -
ne pro wa dze nia po mia rów szorst ko ści (niem. Tech ni sche Prüfvor schri -
ften für Grif fig ke it mes sun gen im Stras sen bau (SKM) – TP Griff -StB
(SKM), opra co wa ne przez Sto wa rzy sze nie Ba daw cze Dro go wnic twa
i Trans por tu (niem. For schungs ge sel l schaft für Straßen -und Ver kehr -
swe sen – FGSV), sta no wią obec nie w Niem czech obo wią zu ją cy do ku -
ment w za kre sie po mia rów oma wia nej wła ści wo ści na wierzch ni. Do ku -
ment ten za stą pił po przed nie wy tycz ne TP Griff–StB (SCRIM), łącz nie
z trze ma uzu peł nia ją cy mi okól ni ka mi wła ści we go ds. trans por tu fe de -
ral ne go mi ni ster stwa i sta no wi prze pis opra co wa ny w wy ni ku kil ku pro -
jek tów ba daw czych, jak rów nież do świad czeń uzy ska nych przez eki py
wy ko nu ją ce sys te ma tycz ne po mia ry współ czyn ni ka tar cia na sie ci dróg.

Wła ści wo ści prze ciw po śli zgo we na wierzch ni dro go wych w Niem -
czech by ły oce nia ne już od po cząt ku lat 30-tych ubie głe go wie ku.
W okre sie po wo jen nym pro ble ma ty ka do ty czą ca za gad nień szorst ko ści
na wierzch ni zo sta ła pod ję ta w 1951 r. w te ma cie ba daw czym „Pro jekt,
bu do wa i po mia ry do świad czal ne z za sto so wa niem urzą dze nia po mia ro -
we go do ba da nia współ czyn ni ka tar cia na wierzch ni”. W ra mach te go te -
ma tu zo stał za pro jek to wa ny i zbu do wa ny „Ze staw do po mia ru szorst ko -
ści ty pu Stut t gart” (niem. Stut t gar ter Re ibung smes ser – SRM), któ ry
umo żli wiał po mia ry współ czyn ni ka tar cia przy ró żnych pręd ko ściach
na za sa dzie przy czep ki z ko łem blo ko wa nym. 

Po cząw szy od lat 80-tych ubie głe go wie ku po mia ry współ czyn ni ka
tar cia w Niem czech za czę to wy ko ny wać ta kże z wy ko rzy sta niem an giel -
skie go urzą dze nia SCRIM. Od mien nie niż przy czep ka Stut t gart ze staw
ba daw czy SCRIM do ko nu je oce ny szorst ko ści po przez okre śle nie
współ czyn ni ka tar cia bocz ne go (niem. Se iten re ibungs be iwert), a ko ło
po mia ro we urzą dze nia mie rzy współ czyn nik tar cia po ru sza jąc się uko -
śnie w sto sun ku do kie run ku jaz dy. Przy ję ty kąt skrę tu ko ła wy no si 20°.
Po mia ry szorst ko ści na wierzch ni dro go wych w Niem czech pro wa dzo ne
by ły me to dą SCRIM wg opra co wa nych w 1968 r. „Wy tycz nych po mia -
rów szorst ko ści i bez pie czeń stwa po ru sza nia się po jaz dów w wa run kach
mo krej na wierzch ni”. Wy tycz ne te by ły no we li zo wa ne dwu krot nie
w 1980 i 1991 r. Po mi mo usta lo nych wów czas mi ni mal nych war to ści
współ czyn ni ka tar cia, re gu lar ne po mia ry tej wła ści wo ści na wierzch ni
w Niem czech wy ko ny wa ne by ły je dy nie na te re nie nie któ rych tyl ko kra -
jów związ ko wych (lan dów).

Przy ję cie wy ma gań do ty czą cych współ czyn ni ków tar cia w wy da -
niach wy tycz nych z 2001 r. – za rów no w od nie sie niu do na wierzch ni as -
fal to wych jak i be to no wych tj. ZTV Asphalt -StB [1] oraz ZTV Be ton -StB

[2] spo wo do wa ło, że po cząw szy od 2002 r. wy ma ga nia do ty czą ce
szorst ko ści na wierzch ni sta ły się obo wiąz ko we, a od po wied nie za pi sy
zo sta ły za war te w umo wach na ro bo ty bu dow la ne. Rów no cze śnie wy raź -
nie zwięk szy ło się za in te re so wa nie tą pro ble ma ty ką. W ra mach po dej -
mo wa nych i re ali zo wa nych w Niem czech te ma tów ba daw czych za czę to
szcze gó ło wo oce niać czyn ni ki ma ją ce wpływ na uzy ski wa ne wy ni ki
współ czyn ni ka tar cia, co na stęp nie znaj do wa ło od bi cie w od po wied nich
prze pi sach tech nicz nych.

Me to dy oce ny szorst ko ści

Po mia ry współ czyn ni ka tar cia na wierzch ni dro go wych do ko nu je się
głów nie przy wy ko rzy sta niu me tod okre śla nych ja ko dy na micz ne tzn. ta -
kie, któ re wy ko ny wa ne są w trak cie prze jaz du urzą dze niem po mia ro wym
przez oce nia ny od ci nek dro gi. Z uwa gi na za sto so wa ne sys te my sa me -
go po mia ru mo żna wy od ręb nić trzy roz wią za nia:

 ko ło po mia ro we do ko nu je po mia ru bę dąc usta wio ne uko śnie
do kie run ku jaz dy (np. me to da SKM) – po ślizg oko ło 34%; po -
ślizg w za le żno ści od ką ta na chy le nia ko ła,

 to czą ce się ko ło po mia ro we ze sta łym po śli zgiem, ko ło po ru sza
się rów no le gle do osi po jaz du (np. me to dy Grip Te ster, Ro ad
Star) – po ślizg 16 do 18%,

 ko ło po mia ro we sta no wią ce ro dzaj przy czep ki jest cy klicz nie
blo ko wa ne, ko ło po ru sza się rów no le gle do osi po jaz du (np.
urzą dze nie nie miec kie – przy czep ka ty pu Stut t gart (SRM); po -
miar na stę pu je przy peł nym za blo ko wa niu ko ła (po ślizg 100%).

Mo żli we są rów nież in ne po dzia ły urzą dzeń – w za le żno ści od ro -
dza ju po jaz du po mia ro we go jak i za sto so wa nej przy czep ki po mia ro wej.

Usta le nie wa run ków pro wa dze nia po mia rów współ czyn ni ka tar cia
obej mu je za sad ni czo kil ka ele men tów, przy czym wa ru nek pod sta wo wy
sta no wi ko niecz ność od wzo ro wa nia mo żli wie naj bar dziej zbli żo nych wa -
run ków wy stę pu ją cych w rze czy wi stym po ru sza niu się po jaz dów na dro -
dze. Po nad to do ko na ny wy bór me to dy po wi nien do ty czyć sy tu acji,
w któ rej po miar współ czyn ni ka tar cia od zwier cie dla naj bar dziej nie ko -
rzyst ny wy stę pu ją cy przy pa dek. Naj wa żniej sze czyn ni ki ma ją ce wpływ
na war tość po mie rzo ne go współ czyn ni ka tar cia, to obok sys te mu po -
mia ro we go, sta no wią: ro dzaj opo ny po mia ro wej tzn. ro dzaj ma te ria łu,
typ bie żni ka i pro fi lu, wiel kość opo ny, ci śnie nie w opo nie, jak też wy -
wie ra na si ła pio no wa – nor mal na. Czyn ni kiem ze wnętrz nym ma ją cym
istotny wpływ na wy nik, obok tem pe ra tu ry na wierzch ni w trak cie po mia -
ru, jest pręd kość po ru sza nia się po jaz du.

Do oce ny szorst ko ści na wierzch ni w Niem czech wy ko rzy sty wa nych
jest sze reg zna nych ogól nie me tod, rów nież o od mien nych za sa dach
po mia ru. W przy pad ku wszyst kich me tod po mia ro wych do ty czą cych
oma wia nej wła ści wo ści na wierzch ni koń co wy wy nik sta no wi uzy ska na
war tość współ czyn ni ka tar cia „μ”, słu żą ca do scha rak te ry zo wa nia
szorst ko ści da ne go od cin ka dro gi. 

Wy ko rzy sty wa nie zró żni co wa nych me tod po mia rów szorst ko ści, co
ma miej sce nie tyl ko w Niem czech, ale rów nież i w in nych kra jach eu -

Rozwój metod pomiarów szorstkości
nawierzchni drogowych w Niemczech1)

Marek Danowski *

* Marek Danowski – GDDKiA, Departament Technologii.
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ro pej skich, po wo du je, że po rów na nie wy ni ków po mia rów po mię dzy so -
bą nie jest w prak ty ce mo żli we, względ nie jest to bar dzo utrud nio ne.
Na sku tek ta kiej sy tu acji trwa ją obec nie pra ce ma ją ce na ce lu uzy ska nie
w przy szło ści od po wied nich prze li czeń wy ni ków, któ re wy eli mi nu ją do -
tych cza so we pro ble my cał ko wi te go bra ku po rów nań wy ni ków uzy ska -
nych po szcze gól ny mi me to da mi. 

Po mia ry współ czyn ni ka tar cia 
me to da mi sto so wa ny mi w Niem czech

W ta be li 1 ze sta wio ne zo sta ły naj wa żniej sze da ne do ty czą ce sto -
so wa nych w Niem czech me tod dy na micz nych słu żą cych do oce ny
współ czyn ni ka tar cia. Z ze sta wie nia te go wy ni ka, że w wy szcze gól nio -

nych czte rech urzą dze niach ba daw czych wy stę pu ją trzy ró żne sys te my
po mia ro we tzn.: ko ło po mia ro we za mo co wa ne jest uko śnie w sto sun ku
do kie run ku po ru sza nia się po jaz du, ko ło po mia ro we do ko nu je po mia ru
przy sta łym po śli zgu oraz ko ło po mia ro we w cza sie po mia ru jest blo ko -
wa ne. Po da ne od mien no ści po szcze gól nych me tod zde cy do wa nie
utrud nia ją wza jem ne po rów na nie uzy ska nych wy ni ków po mia rów współ -
czyn ni ka tar cia.

W okre sie ostat nich lat zre ali zo wa nych zo sta ło w Niem czech kil ka
te ma tów ba daw czych w ce lu usta le nia naj wa żniej szych czyn ni ków wpły -
wa ją cych na wy ni ki po mia rów urzą dze niem SCRIM – tzn. me to dą SKM.
Pra ce te mia ły na ce lu nie tyl ko usta le nie wiel ko ści po szcze gól nych
czyn ni ków, ale dzię ki ana li zie do pro wa dze nie rów nież do po pra wy ja ko -
ści me to dy i do kład no ści po mia rów współ czyn ni ka tar cia.

SKM [SCRIM] SRM GripTester Mini SKM
[przyczepka typu Stuttgart]

Metoda pomiaru

Siła normalna

Zasada pomiaru

Opona pomiarowa

Warunki pomiaru
(temperatura)

Grubość błonki 
wodnej
(obliczeniowa)

Liczba przejazdów

Położenie koła
pomiarowego 
w trakcie przejazdu

Czynniki korygujące

Minimalna długość
pomiaru

Prędkość pomiarowa

dynamiczna

1960N ± 10N

koło pomiarowe ustawione
ukośnie pod kątem (20°);
ok. 34% blokada/poślizg

opona SKM (bez profilu)
3 cale x 20 cali

nawierzchnia: 5+50°C
powietrze: ≥5°C, 
woda: 8-25°C

0,5 mm

wg umowy: minimum dwa
przejazdy

odstęp od krawędzi 0,7 m
- pomiary wg ZEB – w środku
prawego pasa ruchu

urządzenie – współczynnik
korygujący ze względu 
na temperaturę nawierzchni 
oraz wody

wg umowy na roboty: 2 km

40, 60 i 80 km/godz. 
– należy ustalać w zależności 
od warunków miejscowych

dynamiczna

3430N ± 0,5%

koło pomiarowe blokowane
(100% blokada – poślizg)

opona PIARC/AIPCR 
(profilowana z 4 nacięciami
podłużnymi)

nawierzchnia: 5-50°C
powietrze ≥5°C

1,0 mm

jeden przejazd

w środku prawego pasa ruchu

korekta ze względu
na prędkość
pomiarową

–

40, 60 i 80 km/godz. 
– należy ustalać w zależności
od warunków miejscowych

dynamiczna

ok. 250N

pomiar przy stałym poślizgu
koła ok. 16% blokada/poślizg

opona bezprofilowa 10 cali

nawierzchnia: 5-50°C
woda: 8-25°C

0,5 mm

w zależności od drogi;
min dwa przejazdy

–

urządzenie – wskaźnik
korygujący ze względu
na prędkość pomiarową

–

Ruch pojazdów: 20, 40, 60
i 80 km/godz. – należy 
ustalać w zależności
od warunków miejscowych.
Ruch zatrzymany: 6 km/godz.

dynamiczna

750N ±5 N

koło pomiarowe ustawione
pod kątem (20°) ok. 34%
blokada/poślizg

opona MSKM (bezprofilowa)
3 cale x 10 cali

nawierzchnia: 5-50°C
powietrze ≥5°C
woda: 8-25°C

0,5 mm

minimum dwa przejazdy

określony odstęp od krawędzi,
względnie ustalenie odstępu

urządzenie – wskaźnik
korygujący ze względu
na prędkość pomiarową

–

40, 60 i 80 km/godz. 
– należy ustalać w zależności
od warunków miejscowych

Tabela 1. Metody dynamiczne pomiarów szorstkości stosowane w Niemczech
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Do czyn ni ków wpły wa ją cych na wy nik po mia ru me to dą SKM mo żna
za li czyć m.in.:

 ro dzaj (typ) opo ny po mia ro wej,
 tem pe ra tu rę na wierzch ni w trak cie po mia rów,
 tem pe ra tu rę wo dy uży tej do zwi lże nia na wierzch ni,
 ilość wo dy uży tej do zwi lże nia na wierzch ni,
 ci śnie nie w opo nie po mia ro wej,
 wy stę pu ją ce na dro dze pro mie nie łu ków po zio mych i pio no wych.
Na pod sta wie uzy ska nych wy ni ków ba dań i uwag ze stro ny użyt kow -

ni ka urzą dze nia, jak rów nież uwzględ nia jąc wy ni ki prac ba daw czych
w urzą dze niu za sto so wa ny zo stał in ny ro dzaj opo ny pro duk cji nie miec -
kiej, o wła ści wo ściach zbli żo nych do do tych cza so wej opo ny ty pu Avon
– pro duk cji an giel skiej. Do nie miec kich prze pi sów tech nicz nych wpro -
wa dzo no po nad to „no we” krzy we ko rek cyj ne do uwzględ nie nia wpły wu
tem pe ra tu ry na wierzch ni, jak rów nież do uwzględ nia nia tem pe ra tu ry wo -
dy sto so wa nej do zwi lża nia na wierzch ni. Ko lej nym ele men tem by ło
wpro wa dze nie do in struk cji wy ko na nia po mia rów współ czyn ni ka ko ry -
gu ją ce go, z uwagi na zmia ny ob cią że nia ko ła po mia ro we go w trak cie
prze jaz du, jak rów nież od chył ki przy re je stra cji wy ni ków. Wpływ ilo ści
wo dy sto so wa nej do zwi lża nia na wierzch ni zo stał rów nież uwzględ nio ny
w no wych prze pi sach m.in. po przez do kład ne zlo ka li zo wa nie usy tu owa -
nia koń ców ki wy lo tu wo dy.

Ko rek ta ze względu na rze czy wi stą tem pe ra tu rę na wierzch ni nie na -
stę pu je obec nie na pod sta wie tzw. wy kre su schod ko we go, jak mia ło to
miej sce w wy da niu wy tycz nych ba dań (TP) z 2001 r., na to miast na pod -
sta wie opra co wa ne go wy kre su li nio we go. Po dob nie do ty czy to wpły wu
tem pe ra tu ry wo dy uży tej do zwi lża nia na wierzch ni – ko ry go wa nej obec -
nie na pod sta wie li nio wej funk cji ko rek cyj nej. W ostat nim okre sie
przy po mia rach z uży ciem urzą dze nia SCRIM ist nie je mo żli wość okre -
śla nia tek stu ry na wierzch ni, a po nad to pro fi lu geo me trycz ne go na -
wierzch ni w prze kro ju po przecz nym. Oce na tych wła ści wo ści na -
wierzch ni przy sto so wa niu urzą dze nia SCRIM do ty czy na ra zie tyl ko pro -
wa dzo nych prac ba daw czych, względ nie po mia rów w ra mach ba dań do -
ty czą cych oce ny sta nu na wierzch ni wg wy tycz nych oce ny sta nu na -
wierzch ni (ZEB).

Nie miec kie prze pi sy 
do ty czą ce wy ko ny wa nia po mia rów szorst ko ści 

W ce lu ujed no li ce nia wa run ków pro wa dze nia po mia rów współ czyn -
ni ka tar cia, jak rów nież w ce lu jed no li tej in ter pre ta cji oraz oce ny uzy ska -
nych wy ni ków, FGSV po cząw szy od 1968 r. opra co wu je oraz no we li zu -
je prze pi sy tech nicz ne pro wa dze nia po mia rów współ czyn ni ka tar cia. Ak -
tu al nie w Niem czech ist nie ją czte ry do ku men ty obej mu ją ce prze pi sy
oraz szcze gó ło we ob ja śnie nia do ty czą ce po mia rów szorst ko ści na -
wierzch ni.

W za wie ra nych w Niem czech umo wach na ro bo ty dro go we wy ma -
ga nia wo bec szorst ko ści na wierzch ni do ty czą wy łącz nie wy ni ków uzy -
ska nych urzą dze niem SCRIM (me to da SKM). Do pusz czo ne zo sta ły rów -
nież po mia ry kon tro l ne z uży ciem wa ha dła an giel skie go SRT do ce lów
od bio rów ro bót, jed na kże z wy łą cze niem ro bót po praw ko wych wy ko ny -
wa nych w związ ku z upły wem ter mi nu gwa ran cji. Po mia ry urzą dze niem
SCRIM są rów nież wy ko ny wa ne przy oce nie sta nu na wierzch ni wg wy -

tycz nych do ty czą cych oce ny sta nu na wierzch ni. W przy pad ku po mia rów
szorst ko ści wy ko ny wa nych do ce lów ba daw czych, względ nie w miej -
scach za ist nia łych po wa żnych wy pad ków dro go wych, do pusz czal ne jest
za sto so wa nie wszyst kich me tod po mia ro wych.

W kwiet niu 2008 r. opu bli ko wa nie zo sta ły w Niem czech zno we li zo -
wa ne prze pi sy tech nicz ne uwzględ nia ją ce po mia ry urzą dze niem SCRIM,
któ re obo wią zu ją do chwi li obec nej. Ten do ku ment za stą pił do tych cza -
so we wy tycz ne TP Griff -StB (SCRIM) wy da nie z 2001 r., włącz nie z trze -
ma okól ni ka mi właściwego ds. transportu federalnego ministerstwa.
W tym do ku men cie zo sta ły uwzględ nio ne wnio ski z po mia rów zre ali zo -
wa nych w ra mach prac ba daw czych, jak rów nież do świad cze nia użyt -
kow ni ków te go urzą dze nia, zdo by te w trak cie re gu lar nych po mia rów
na sie ci dro go wej. W ta be li 2 przed sta wio no wy stę pu ją ce zmia ny w wa -
run kach po mia rów względ nie wa run kach brze go wych, któ re zo sta ły uję -
te w wy tycz nych SKM/SCRIM po cząw szy od wy da nia z 2001 r., po przez
okól nik federalnego ministerstwa ds. transportu ARS 24/2003, aż
do ak tu al nych wy tycz nych TP Griff -StB (SKM) z 2007 r.

Pra ce ba daw cze do ty czą ce me tod 
po mia ro wych szorst ko ści na wierzch ni

Pro jek ty ba daw cze do ty czą ce me tod okre śla nia szorst ko ści na -
wierzch ni obej mu ją ba da nia, któ re ma ją na ce lu po lep sze nie ja ko ści
i pre cy zji wy ni ków uzy ska nych po szcze gól ny mi me to da mi po mia ro wy -
mi. Pra ce te obej mu ją ta kie za gad nie nia jak: okre śle nie czyn ni ków
wpły wa ją cych na wy ni ki, ba da nia do ty czą ce usta le nia wpły wu wa run ków
brze go wych np. tem pe ra tu ry w trak cie po mia ru, po mia ry po rów naw cze
wy ko ny wa ne ró żny mi me to da mi i urzą dze nia mi – w ce lu okre śle nia wza -
jem nych ko re la cji.

W sze re gu kra jów eu ro pej skich wy ko ny wa ne są obec nie pra ce ba -
daw cze ma ją ce na ce lu zhar mo ni zo wa nie ró żnych me tod po mia ro wych,
tak aby w przy szło ści do ko ny wać po mia rów z za sto so wa niem jed ne go
wy bra ne go sys te mu, względ nie usta lić za le żno ści po mię dzy naj wa żniej -
szy mi me to da mi. Ta kie ba da nia roz po czę to w ra mach mię dzy na ro do we -
go pro gra mu pod egi dą PIARC/AIPCR, któ ry ma na ce lu po rów na nie
oraz zhar mo ni zo wa nie me tod po mia rów tek stu ry i szorst ko ści na -
wierzch ni dro go wych.

W Niem czech zre ali zo wa no sze reg prac ba daw czych do ty czą cych
po mia rów szorst ko ści na wierzch ni, w któ rych sto so wa ne by ły ró żne me -
to dy po mia ro we. Pra ce te mia ły na ce lu pod wy ższe nie pre cy zji wy ko ny -
wa nych po mia rów szorst ko ści, jak rów nież po lep sze nie ja ko ści uzy ski -
wa nych wy ni ków.

Mo żna wy mie nić m.in. na stę pu ją ce zre ali zo wa ne pra ce obej mu ją ce:
 spraw dze nie war to ści współ czyn ni ków ko ry gu ją cych do ty czą -

cych wpły wu tem pe ra tu ry na wierzch ni na wy ni ki uzy ski wa ne wa -
ha dłem an giel skim SRT,

wy ko rzy sta nie zmo der ni zo wa ne go (mo bil ne go) urzą dze nia
do po mia rów po le ro wal no ści me to dą We hner/Schul ze2) oraz
po rów na nie wy ni ków uzy ska nych tym urzą dze niem z wy ni ka mi
po mia rów urzą dze niem SCRIM (SKM),

 okre śle nie pod staw me to dy po mia ru urzą dze niem Grip -Te ster
na od cin kach dróg o du żej ilo ści łu ków po zio mych lub na przej -
ściach przez miej sco wo ści,
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Wytyczne
Wytyczne

Wytyczne
TP Griff-StB (SCRIM) – 2001 

TP Griff-StB (SCRIM) – 2001
TP Griff-StB (SKM) – 2007+ Okólnik ARS 24/2003

Okres wykonywania pomiarów

Prędkość pomiarowa

Odchylenie od zakładanej 
prędkości pomiaru

Opona pomiarowa

Ciśnienie w oponie

Pomiary temperatury

Korekta wyniku ze względu
na temperaturę

Korekta ze względu na prędkość
pomiaru

Korekta wyniku ze względu
na urządzenie

Położenie profilu pomiarowego

Minimalna długość odcinka

Liczba przejazdów urządzenia

Rejestracja wyników

Format wyników

Dodatkowe wymagania/informacje

maj – październik
(temperatura nawierzchni: 5-50°C);
pomiary w celach odbioru 
– także poza w/w okresem

40, 60 i 80 km/h;
w zależności od klasy drogi

± 10 km/godz.

opona SCRIM (AVON) 
wyprodukowana w Wielkiej Brytanii 

w zależności od temperatury
powietrza (np. 20°C – 3,5 bar)

temperatura powietrza, temperatura
wody, temperatura nawierzchni

funkcja tzw. schodkowa
(temperatura nawierzchni)

0,07 (przy 20 km/godz.)

–

w środku prawego pasa ruchu 
(wg umowy na roboty budowlane
lub wg wytycznych ZEB)

–

jeden przejazd

co 20 m – wynik pojedynczy

ASCII

–

maj – październik
(temperatura nawierzchni: 5-50°C;
pomiary w celach odbioru 
– także poza w/w okresem

40,60 i 80 km/h; w zależności
od warunków miejscowych

± 4 km/godz.

opona SCRIM (AVON) 
wyprodukowana w Wielkiej Brytanii

w zależności od temperatury
powietrza (np. 20°C – 3,5 bar)

temperatura powietrza, temperatura
wody, temperatura nawierzchni,
temperatura bieżnika 

funkcja tzw. schodkowa
(temperatura nawierzchni)

0,05 (przy 20 km/godz.) 

w zależności od typu urządzenia;
określana do danego okresu
eksploatacji 

określony odstęp od krawędzi
(0,7m) – sprecyzowanie danych
w umowie na roboty budowlane 
– w środku prawego pasa ruchu
(ZEB)

2 km

min. dwa przejazdy

co 1 m – wynik pojedynczy

GRI SCRIM – format nieobrobiony

–

niezależnie od pory roku,
obowiązują wymagania dot.
temperatury (umowa na roboty)

40,60 i 80 km/h; w zależności
od warunków miejscowych

± 4 m/h (umowa)
± 10 km/h (ZEB)

opona SKM -wyprodukowana
w Niemczech

stałe ciśnienie (3,5 bar);
mierzone przy zimnej oponie

temperatura powietrza, temperatura
wody, temperatura nawierzchni,
temperatura bieżnika 

funkcja liniowa (temperatura
nawierzchni), a ponadto funkcja
liniowa (temperatura wody)

0,05 (przy 20 km/godz.)

w zależności od typu urządzenia;
określana do danego okresu
eksploatacji

określony odstęp od krawędzi
(0,7m) sprecyzowanie danych
w umowie na roboty budowlane
– w środku prawego pasa ruchu
(ZEB)

2 km (odcinek miarodajny)

min. dwa przejazdy

co 1 m – wynik pojedynczy

XML – Geo – format nieobrobiony

Pomiar szorstkości dokonywany
przez zespół (kierowca+operator);
kierowca – świadectwo w zakresie
znajomości metody pomiarowej
poprzez udział w szkoleniach

Tabela 2. Zakresy stosowania wytycznych/dokumentów w pomiarach szorstkości nawierzchni w Niemczech
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 wy ko ny wa nie po mia rów szorst ko ści na wierzch ni tzw. me to dą
bez do ty ko wą,

 okre śle nie zmian współ czyn ni ka tar cia w ska li ro ku okre śla ne go
przy po mo cy urzą dze nia SCRIM (SKM).

Po ni żej szcze gó ło wiej omó wio no dwa z w/w te ma tów ba daw czych.

Spraw dze nie współ czyn ni ków ko ry gu ją cych 
przy po mia rach wa ha dłem SRT

W przy pad ku po mia rów na dro dze („in si tu”) z uży ciem wa ha dła SRT,
wpływ rze czy wi stej tem pe ra tu ry na wierzch ni w od nie sie niu do tem pe ra tu -
ry re fe ren cyj nej tj. +20°C uwzględ nia się sto su jąc współ czyn ni ki od czy -
ty wa ne z funk cji ko rek cyj nej. Funk cja ta zo sta ła opra co wa na w po ło wie
lat 60-tych ubie głe go stu le cia w An glii i do tych czas by ła wy ko rzy sty wa na
przy wy ko ny wa nych po mia rach wa ha dłem, jak rów nież jest w dal szym
cią gu sto so wa na w opra co wy wa nych ko lej nych wer sjach wy tycz nych (TP
Griff -StB (SRT)) oraz w nor mie DIN EN 13036-4. 

Wy ni ki uzy ski wa ne w trak cie re gu lar nych po mia rów na ró żnych ro -
dza jach na wierzch ni da ły pod sta wę do stwier dze nia, że współ czyn ni ki
ko rek cyj ne do ele men tu gu mo we go wy ma ga ją spraw dze nia w wy ższej
do pusz czal nej tem pe ra tu rze. Tak np. wie lo krot ne po mia ry wa ha dłem SRT
wy ko ny wa ne na na wierzch niach w wa run kach moc no zró żni co wa nej tem -
pe ra tu ry (w prze dzia le +10 do +40°C) wy ka za ły znacz ne roz rzu ty, co
do tych czas nie zo sta ło do kład nie wy ja śnio ne. Wy ni ki po mia rów wy ko ny -
wa ne w tem pe ra tu rze re fe ren cyj nej (za le ca nej), względ nie uzy ska ne
w tem pe ra tu rze zbli żo nej do dol ne go do pusz czal ne go prze dzia łu
– po sko ry go wa niu oka za ły się zde cy do wa nie wy ższe, ani że li wy ni ki uzy -
ska ne w tem pe ra tu rze po mia ru le żą cej przy gór nej gra ni cy prze dzia łu.

Obec nie wy ko ny wa ne są po mia ry tzw. kom bi no wa ne, obej mu ją ce
łącz ne po mia ry kon tro l ne szorst ko ści oraz tek stu ry na wierzch ni me to dą
wy pły wu wo dy tzn. po miar szorst ko ści na dro dze mie rzy się wa ha dłem
SRT, a ba da nie tek stu ry – wy pły wo mie rzem ty pu Mo ore, we dług wy tycz -
nych ZTV Asphalt -StB 01. Ta kie roz wią za nie sta no wi al ter na ty wę do po -
mia rów współ czyn ni ka tar cia z za sto so wa niem urzą dze nia SKM. Spo sób
kom bi no wa ny jest zde cy do wa nie prost szy w re ali za cji w po rów na niu
do me to dy SKM, któ ra jest me to dą „dy na micz ną”, re ali zo wa ną w ru chu.
Po nad to po miar ten wy ma ga krót sze go cza su re ali za cji i jest ko rzyst -
niej szy pod wzglę dem kosz to wym. Mo że być sto so wa ny w przy pad ku
dróg lo kal nych i gmin nych, przede wszyst kim ze wzglę du na znacz nie
mniej szy za kres po wierzch nio wy ja ki pod le ga od bio ro wi. Z po da nych
po wo dów ko niecz no ścią sta ło się usta le nie pra wi dło wych wiel ko ści ko -
ry gu ją cych wy ni ki po mia rów uzy ska ne tą me to dą – w za le żno ści
od tem pe ra tu ry.

W ra mach oma wia ne go te ma tu ba daw cze go opra co wa ne zo sta ły
war to ści współ czyn ni ków ko rek cyj nych wpro wa dzo ne do wy tycz nych TP
Griff -StB (SRT), jak rów nież do nor my DIN EN 13036-4. War to ści obej -
mu ją obo wią zu ją cą obec nie funk cję ko ry gu ją cą opra co wa ną do ele men -
tu po mia ro we go wa ha dła SRT. Ba da nia w tym za kre sie re ali zo wa ne by ły
w In sty tu cie Ba dań Ma te ria łów (niem. Bun de san stalt für Ma te rial for -
schung und Prüfung – BAM) w Ber li nie, w któ rym opra co wa no ta kże
pro po zy cję no wej funk cji ko ry gu ją cej do prze dzia łu tem pe ra tu ro we go,
w któ rym wy ko ny wa ne są po mia ry wa ha dłem. Obok funk cji uwzględ nia -
ją cej wpływ tem pe ra tu ry, rów no le gle ba da ny był wpływ rów nież in nych
czyn ni ków wpły wa ją cych na wy ni ki po mia rów. Do tych czyn ni ków za li -

czyć mo żna wpływ sa me go wy mien ne go ele men tu gu mo we go, jak rów -
nież tem pe ra tu ry wo dy uży tej do zwi lże nia na wierzch ni. W ra mach te -
ma tu ba da nia mi ob ję to łącz nie 52 prób ki na wierzch ni (z be to nu as fal to -
we go i z be to nu ce men to we go) o bar dzo zró żni co wa nej tek stu rze, na to -
miast po mia ry wy ko ny wa no w tem pe ra tu rze oto cze nia w prze dzia le po -
mię dzy +5 do + 40°C. 

W ce lu okre śle nia wpły wu wy mien ne go ele men tu gu mo we go tzw.
stop ki gu mo wej na wy nik, ba da niom pod da no czte ry ró żne stop ki. Trzy
z nich sta no wi ły wła sność In sty tu tu Ba dań Ma te ria łów w Ber li nie, na to -
miast jed na zo sta ła spe cjal nie do oma wia nych ba dań spro wa dzo na
z An glii. Wpływ tem pe ra tu ry wo dy oce nia no w prze dzia le od +20
do +40°C. W tym ce lu nie za le żnie od tem pe ra tu ry w któ rej wy ko ny wa -
no po miar, tem pe ra tu rę wo dy utrzy my wa no na po zio mie +10°C i trak -
to wa no ją ja ko war tość sta łą. W przy pad ku wszyst kich in nych po mia rów
tem pe ra tu ra wo dy od po wia da ła tem pe ra tu rze stop ki gu mo wej. Wy cho -
dzo no rów nież z za ło że nia, że tem pe ra tu ra wo dy nie mo że być wy ższa
ani że li tem pe ra tu ra ota cza ją ce go po wie trza, a szcze gól nie ma to miej -
sce w przy pad ku do da wa nej wo dy, któ rej tem pe ra tu ra wy no si oko -
ło 10°C. Z te go po wo du zre zy gno wa no z po mia rów w prze dzia le tem pe -
ra tu ro wym od +5 do +15°C.

Na pod sta wie wszyst kich uzy ska nych wy ni ków po mia rów z uży ciem
wa ha dła SRT mo żli we by ło wy cią gnię cie wnio sku, że w ba da nym za kre -
sie po mia ro wym mo żna po słu gi wać się wy kre sem li nio wym, przy wy ko -
ny wa niu ko rekt zwią za nych z wpły wem tem pe ra tu ry. Od po wia da to
w przy bli że niu prze bie go wi funk cji ko rek cyj nej opra co wa nej w 1962 r. 

W od nie sie niu do wpły wu gu mo we go ele men tu po mia ro we go
na uzy ski wa ne wy ni ki ba dań, to na pod sta wie oce ny sta ty stycz nej
stwier dzo no, że więk sze zna cze nie ma ją ró żni ce w za kre sie war to ści
tem pe ra tu ry.

Nie za le żnie od tem pe ra tu ry po mia ru – nie stwier dzo no istot nych
ró żnic po mię dzy stop ka mi sta no wią cy mi wła sność In sty tu tu Ba dań Ma -
te ria łów. Na to miast w przy pad ku stop ki, spro wa dzo nej z An glii, stwier -
dzo no dość istot ne ró żni ce przy tem pe ra tu rze po mia ru po wy żej 20°C.
Opra co wa ne li nie tren du wy ka za ły wy raź nie, że za le żny w du żym stop -
niu od tem pe ra tu ry prze bieg wy ni ków z uży ciem sto pek BAM jak rów -
nież stop ki an giel skiej jest nie mal iden tycz ny, przy czym war to ści po -
mie rzo ne przy uży ciu stop ki an giel skiej by ły o oko ło 2,5-3,0 jed no stek
wy ższe, ani że li wy ni ki uzy ska ne z za sto so wa niem sto pek BAM. Mo żna
by ło za tem wy cią gnąć wnio sek, że nie mo żna stwier dzić istot nych ró żnic
w wy ni kach wsku tek za sto so wa nia sto pek wy two rzo nych przez ró żnych
do staw ców, na to miast uży cie in ne go ty pu ele men tu ma znacz ny wpływ
na wy ni ki po mia rów.

Od no śnie wpły wu tem pe ra tu ry wo dy na wy ni ki po mia rów wa ha -
dłem SRT, to z uzyskanych wy ni ków oraz prze pro wa dzo nej ana li zy sta ty -
stycz nej usta lo no, że wpływ ta ki ist nie je i do ty czy tem pe ra tu ry sa me go
ele men tu gu mo we go, tem pe ra tu ry po wie trza i na wierzch ni oraz tem pe -
ra tu ry wo dy uży tej do zwi lże nia a po nad to, że wpływ tych pa ra me trów
po wi nien zo stać uwzględ nio ny w ob li cze niach. 

Na pod sta wie wy ko na ne go za kre su ba dań mo żna wy ka zać, że wpływ
tem pe ra tu ry na wy ni ki uzy ski wa ne wa ha dłem SRT jest istot ny i po wi nien
być uwzględ nia ny na pod sta wie wy li czeń do ko ny wa nych z za sto so wa -
niem in nej funk cji niż do tych czas sto so wa na. Wy cho dząc z prze bie gu
uzy ska nych wy ni ków w za le żno ści od tem pe ra tu ry, funk cja li nio wa mo -
że zo stać uży ta do tem pe ra tu ry re fe ren cyj nej wy no szą cej +20°C.



Po mia ry z za sto so wa niem mo bil ne go urzą dze nia 
We hner/Schul ze2)

W ra mach te ma tu ba daw cze go wy ko na no po mia ry obej mu ją ce czte -
ry ró żne go ro dza ju na wierzch nie (o ró żnych tek stu rach). Za kres ba dań
obej mo wał po mia ry urzą dze niem an giel skim do okre śla nia współ czyn ni -
ka tar cia bocz ne go (SKM) oraz mo bil nym urzą dze niem We hner/Schul ze
(niem. Prüfver fah ren We hner/Schul ze – PWS). Do tych czas me to da PWS
wy ko rzy sty wa na by ło wy łącz nie do po mia rów w wa run kach la bo ra to rium
sta cjo nar ne go. W przy pad ku ba dań w la bo ra to rium ko niecz ne by ło po -
bie ra nie i do star cza nie do ba dań od po wied nio du żej licz by od wier tów,
co mo gło do pro wa dzić do pew ne go osła bie nia na wierzch ni. Dzię ki no -
we mu roz wią za niu umo żli wia ją ce mu sto so wa nie urzą dze nia We -
hner/Schul ze bez po śred nio na dro dze, mo żli we sta ło się wy ko na nie po -
mia rów po rów naw czych, a po nad to po mia rów pro wa dzo nych w zbli żo -
nych wa run kach brze go wych. W tym sa mym cza sie mo żna by ło do ko ny -
wać ko lej nych po mia rów kom bi no wa nych tzn. współ czyn ni ka tar cia wa -
ha dłem oraz tek stu ry me to dą wy pły wu wo dy z uży ciem wy pły wo mie rza.

Na fot. 1 przed sta wio no mo bil ne urzą dze nie We hner/Schul ze
w trak cie po mia ru na na wierzch ni, na to miast na fot. 2 ele ment po mia -
ro wy te go urzą dze nia. Za sa da po mia rów pro wa dzo nych na dro dze jest
ta ka sa ma jak w przy pad ku po mia rów do ko ny wa nych w la bo ra to rium.
Na le ży prze strze gać za sa dy, aby urzą dze nie usta wić rów no le gle do na -
wierzch ni. 

Wy ni ki wy ko na nych do tych czas ba dań do star czy ły pierw szych istot -
nych da nych, któ re da ją po gląd na te mat za le żno ści wy ni ków od pręd ko -
ści po mia ro wej przy zró żni co wa nych tek stu rach na wierzch ni, jak rów nież
po wta rzal no ści wy ni ków wg oma wia nej me to dy. War to ści współ czyn ni ka
tar cia me to dą SKM oraz wy ni ki uzy ska ne urzą dze niem We hner/Schul ze,

po mi mo jesz cze nie zbyt ob szer nej ba zy wy ka za ły, że ist nie je ko re la cja
po mię dzy ni mi. Stwier dzo no po nad to, że nie za le żnie od pręd ko ści po mia -
ru urzą dze niem SKM, to przy pręd ko ści 60 km/godz., ja ka jest za kła da na
w przy pad ku urzą dze nia We hner/Schul ze, uzy sku je się ko rzyst niej sze wy -
ni ki ani że li przy in nych pręd ko ściach po mia ro wych.

W za kre sie za le żno ści wy ni ków od pręd ko ści ocze ku je się, że w od -
nie sie niu do okre ślo nych ro dza jów tek stu ry po wierzch nio wej np.
przy wy koń cze niu na wierzch ni be to no wej tka ni ną ju to wą, dzię ki za sto -
so wa niu me to dy We hner/Schul ze szorst kość bę dzie mo żna oce nić bar -
dziej ko rzyst nie, po nie waż po miar tym urzą dze niem nie jest ści śle kie -
run ko wy, co ma miej sce w przy pad ku urzą dze nia SKM lub wa ha dła SRT,
ale na stę pu je na po wierzch ni ko li stej. W przy pad ku warstw ście ral nych
wy ko na nych z mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych, któ re cha rak te ry zu ją
się bra kiem ukie run ko wa nia tek stu ry, w przy pad ku obu urzą dzeń uzy sku -
je się zbli żo ne wy ni ki przy da nej pręd ko ści po mia ro wej.

Wy ko na no po mia ry przy ró żnych pręd ko ściach me to dą SKM i PWS
na na wierzch ni wy ko na nych z dwóch ro dza jów mie sza nek ma styk so wo -
-gry so wych (SMA 0/11S i SMA 0/8 S) oraz na na wierzch ni be to no wej,
z wy koń cze niem tka ni ną ju to wą. W przy pad ku obu warstw z SMA wy ni -
ki uzy ska ne me to dą SKM są nie mal iden tycz ne, na to miast wy ni ki po -
mia rów mo bil nym urzą dze niem We hner/Schul ze ró żnią się o ok.
|ΔμPWS| = 0,05 jed no stek, przy czym prze bieg krzy wej wy ni ków po -
mia rów me to dą PWS jest nie mal rów no le gły do wy ni ków uzy ska nych
urzą dze niem SKM.

Po rów na nie wy ni ków uzy ska nych w przy pad ku SMA i be to nu ce -
men to we go wska zu je, że wy ni ki uzy ska ne urzą dze niem We hner/Schul ze
są nie mal iden tycz ne, na to miast wy ni ki me to dą SKM ró żnią się za rów -
no co do osią ga ne go po zio mu szorst ko ści, jak rów nież w za kre sie za le -
żno ści od pręd ko ści po mia ru. Przy czy ny ta kie go sta nu rze czy mo żna
upa try wać w sto sun ko wo nie wiel kiej głę bo ko ści tek stu ry na wierzch ni
be to no wej, jak rów nież w wy raź nym ukie run ko wa niu wy ni ka ją cym
z nada wa nia tek stu ry po wierzch ni cią gnio ną tka ni ną ju to wą. W przy pad -
ku me to dy SKM, jak i SRT po mia ry ma ją za wsze cha rak ter kie run ko wy.
W przy pad ku me to dy We hner/Schul ze po miar od by wa się na ogra ni czo -
nej po wierzch ni ko ła, tym sa mym ukie run ko wa na tek stu ra po wierzch ni
nie zo sta je wła ści wie uwzględ nio na lub nie wła ści wie oce nio na.

W ce lu uzy ska nia mo żli wo ści po rów ny wa nia wy ni ków przy za sto so -
wa niu mo bil ne go urzą dze nia We hner/Schul ze i mie rzo nych wa ha dłem
an giel skim (SRT) wy ma ga ne jest kon ty nu owa nie po mia rów po rów naw -
czych, po nie waż za kres do tych czas uzy ska nych wy ni ków wy ka zał, że po -
wta rzal ność nie jest za da wa la ją ca. Po rów nu jąc do tych cza so we wy ni ki
uzy ski wa ne me to dą SKM oraz wa ha dłem SRT mo żna stwier dzić, że nie -
za le żnie od pręd ko ści po mia ru w przy pad ku urzą dze nia SKM stwier dzo -
no do brą po rów ny wal ność wy ni ków. Po rów na nie wy ni ków uzy ska nych
wa ha dłem SRT i SKM wy ka zu je lep szą ko re la cję ani że li ma to miej sce
w przy pad ku SRT i urzą dze nia We hner/Schul ze. Te go ro dza ju uogól nie -
nie na le ży trak to wać ja ko wstęp ne, z uwa gi na jesz cze zbyt ma łą licz bę
wy ni ków po mia rów. Ko re la cje wy ni ków uzy ska nych w ra mach oma wia -
ne go te ma tu da ją wska za nie, że na le ży kon ty nu ować ba da nia i tym sa -
mym stwo rzyć ba zę słu żą cą do po rów na nia wy ni ków. Umo żli wi to pro -
gno zo wa nie zmian szorst ko ści na wierzch ni przy wy ko rzy sta niu urzą dze -
nia We hner/Schul ze na pod sta wie wy ni ków po mia rów w wa run kach la -
bo ra to ryj nych jak i na dro dze, gdzie po mia ry wy ko ny wa ne bę dą rów nież
urzą dze niem SKM.
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Fot. 1. Mo bil ne urzą dze nie We hner/Schul ze

Fot. 2. Mo bil ne urzą dze nie We hner/Schul ze 
– ele ment do po mia ru szorstkości
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Po mia ry szorst ko ści w kra jach eu ro pej skich

W ra mach pro wa dzo nych prac ba daw czych pod pa tro na tem
PIARC/AIPCR, któ rych ce lem by ło zhar mo ni zo wa nie me tod po mia rów
szorst ko ści i tek stu ry na wierzch ni, wy ko na ne zo sta ły po mia ry po rów -
naw cze w któ rych udział wzię li przed sta wi cie le 13 kra jów eu ro pej skich
oraz USA, Ja po nii i Ka na dy. Wy ni ki po mia rów zo sta ły przed sta wio ne już
w 1995 r. na XX Świa to wym Kon gre sie Dro go wym. Stwo rzo ny zo stał
mo del ma te ma tycz ny, czę ścio wo wy ko rzy stu ją cy do świad cze nia em pi -
rycz ne, tzw. mo del PIARC/AICPR. Przy za sto so wa niu te go mo de lu mo -
żli we jest prze li cze nie wy ni ków po mia rów uzy ska nych ró żny mi me to da -
mi, na tzw. Mię dzy na ro do wy In deks Szorst ko ści (ang. In ter na tio nal Fric -
tion In dex – IFI), a tym sa mym stwo rzo no pod sta wę do po rów nań oce -
nia nej wła ści wo ści. W tym pa ra me trze za war te zo sta ły da ne cha rak te ry -
stycz ne – spe cy ficz ne dla da ne go urzą dze nia, jak rów nież współ czyn nik
tar cia i głę bo kość tek stu ry.

HER MES (ang. Har mo ni sa tion of Eu ro pe an Ro uti ne and Re se arch
Me asu ring Equ ip ment for Skid Re si stan ce), jest ko lej nym eu ro pej skim
pro gra mem ba daw czym któ ry za koń czo ny zo stał w 2006 r. For ma za -
koń cze nia obej mo wa ła opra co wa nie ra por tu koń co we go. Za sad ni czym
ce lem pro gra mu by ło stwo rze nie pod staw do jed no li tej nor ma li za cji eu -
ro pej skiej w za kre sie wła ści wo ści prze ciw po śli zgo wych na wierzch ni
dro go wych. U pod staw te go pro gra mu ba daw cze go le ża ło wpro wa dze -
nie wspól nej ska li szorst ko ści (ang. Eu ro pe an Fric tion In dex – EFI), sta -
no wią cej roz wi nię cie in dek su IFI.

Przed się wzię cie o na zwie „TY RO SA FE” (ang. Ty re and Ro ad Sur -
fa ce Opti mi za tion for Skid Re si stan ce and Fu ther Ef fects) sta no wi ło pro -
jekt wy ni ka ją cy z 7. Pro gra mu Eu ro pej skie go, któ ry re ali zo wa ny był
łącz nie z wy mia ną do świad czeń do ty czą cych istot nych pa ra me trów od -
dzia ły wań wy stę pu ją cych po mię dzy opo ną po jaz du sa mo cho do we go
i na wierzch nią dro gi tzn. obok szorst ko ści na wierzch ni obej mo wał rów -
nież za gad nie nia do ty czą ce ha ła su dro go we go oraz opo rów to cze nia kół
po jaz dów. Pro jekt ten po wi nien do pro wa dzić do zhar mo ni zo wa nia me -
tod po mia rów szorst ko ści oraz sys te mów w ra mach Unii Eu ro pej skiej,
a tym sa mym przy czy nić się do po pra wy bez pie czeń stwa ru chu dro go -
we go i ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go.

Pod su mo wa nie

Uwzględ nie nie wa run ków spre cy zo wa nych w nie miec kich wy tycz -
nych pro wa dze nia po mia rów szorst ko ści na wierzch ni TP Griff -StB
(SKM) umo żli wia wy ko ny wa nie po mia rów współ czyn ni ka tar cia urzą dze -
niem ty pu SCRIM z od po wied nią po wta rzal no ścią i od twa rzal no ścią.
Przy czy ni ło się do te go m.in. opracowanie in dy wi du al nych współ czyn -
ni ków ka li bra cyj nych urzą dzeń po mia ro wych, zmie nio nych funk cji ko -
rek cyj nych tem pe ra tu ry w od nie sie niu do opon po mia ro wych (obec nie
pro du ko wa nych w Niem czech), jak rów nież jed no li ty spo sób w za kre sie
usta le nia wy pły wu stru mie nia wo dy do od po wied nie go zwi lże nia na -
wierzch ni.

Wy ni ki prac zre ali zo wa nych w Niem czech wska zu ją, że ko niecz na
jest ich kon ty nu acja, aby by ło mo żli we po rów ny wa nie wy ni ków uzy ski -
wa nych w te re nie me to dą SKM z uzy ski wa ny mi w la bo ra to rium przy wy -
ko rzy sta niu urzą dze nia We hner/Schul ze. Po nad to ko niecz na jest wa li da -
cja krzy wych ko ry gu ją cych tem pe ra tu rę w przy pad ku po mia rów wa ha -
dłem SRT. Wspól ne pro gra my eu ro pej skie mo gą przy czy nić się do ujed -
no li ce nia me tod po mia ro wych, jak rów nież uzy ski wa nia bar dziej pra wi -
dło wych wy ni ków ba dań.

Z uwa gi na zró żni co wa ną za le żność wy ni ków współ czyn ni ka tar cia
od pręd ko ści po mia ro wej na ró żnych ty pach na wierzch ni, w przy szło ści
przy po mia rach tej wła ści wo ści ko niecz ne sta nie się rów nież ba da nie
ma kro tek stu ry na wierzch ni, co jest już wy ko ny wa ne w nie któ rych kra -
jach eu ro pej skich np. w Au strii i we Fran cji. Umo żli wi to upo rząd ko wa -
nie ocen szorst ko ści, jak rów nież po rów na nie wy ni ków uzy ski wa nych ró -
żny mi me to da mi po przez za sto so wa nie wiel ko ści po moc ni czych, ta kich
jak np. wskaź nik IFI (ang. In ter na tio nal Fric tion In dex), lub wskaź nik EFI
(ang. Eu ro pe an Fric tion In dex). 

Do tych cza so we me to dy wy ko rzy sty wa ne do po mia rów i oce ny
szorst ko ści na wierzch ni sta no wią me to dy bez po śred nie i mo gą być
okre śla ne ja ko tzw. me to dy do ty ko we, pod czas gdy po mia ry rów no ści
po dłu żnej oraz wy glą du po wierzch nio we go mo gą już być wy ko ny wa ne
me to dą bez kon tak tu urzą dze nia z na wierzch nią tzw. me to dą bez do ty ko -
wą. Na le ży mieć sta le na uwa dze fakt, że za kres po mia rów szorst ko ści
w te re nie jest ogra ni czo ny (de ter mi no wa ny) w od nie sie niu do dłu go ści,
po nie waż de cy du ją cy jest za pas wo dy nie zbęd nej do zwi lża nia na -
wierzch ni. Bar dzo istot ne są dwa czyn ni ki – od po wied nia pręd kość po -
mia ro wa i tem pe ra tu ra na wierzch ni. 

Dzię ki za sto so wa niu w przy szło ści tzw. me to dy bez do ty ko wej w od -
nie sie niu do naj wa żniej szych ele men tów tek stu ry na wierzch ni, któ ra po -
wią za na jest z wła ści wo ścia mi prze ciw po śli zgo wy mi mo że zo stać stwo -
rzo na mo żli wość pro wa dze nia ta kich po mia rów rów nież do oce ny szorst -
ko ści na wierzch ni dro go wych. Na le ży ocze ki wać, że dzię ki opra co wa nym
me to dom mo żli wa bę dzie dal sza po pra wa po wta rzal no ści i od twa rzal no -
ści wy ni ków, a ta kże znacz ne ob ni że nie kosz tów tych po mia rów.

1) Ar ty kuł opra co wa ny przez mgr inż. Mar ka Da now skie go 
na pod sta wie pu bli ka cji Ka ren Schar nigg pt. „Ak tu el le En twic klun gen
bei Grif fig ke it smes sver fah ren”, za miesz czo nej w cza so pi śmie Stras -
se und Au to bahn nr 8/2009

2) Urzą dze nie la bo ra to ryj ne We hner/Schul ze zo sta ło opi sa ne w cza so pi -
śmie „Na wierzch nie as fal to we” nr 1/2012

Ob ja śnie nia:
[1] Do dat ko we wa run ki umów i wy tycz ne bu do wy na wierzch ni z mie sza nek mi ne ral no -as -

fal to wych (niem. Zusätzli che Tech ni sche Ver trags be din gun gen un Rich tli nien für den
Bau Fahr bahn dec ken aus Asphalt”)

[2] Do dat ko we wa run ki umów i wy tycz ne bu do wy na wierzch ni z be to nu ce men to we go
(niem. Zusätzli che Tech ni sche Ver trags be din gun gen un Rich tli nien für den Bau Fahr -
bahn dec ken aus Be ton”)
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W dniu 4 grud nia 2012 ro ku od by ło się w Gdań sku 25. po sie dze -
nie Pod ko mi te tu ds. As fal tów KT 222 PKN, któ re sta ło się oka zją
do pod su mo wa nia dzia łal no ści Pod ko mi te tu w la tach 2007-2012.

Dzia łal ność Pod ko mi te tu (co uda ło się zre ali zo wać)

20 wrze śnia 2005 ro ku, w In sty tu cie Tech no lo gii Naf ty w Kra ko wie
od by ło się pierw sze po sie dze nie re ak ty wo wa ne go Pod ko mi te tu ds. As -
fal tów KT 222. Wzno wie nie dzia łal no ści Pod ko mi te tu po dyk to wa ne by -
ło du żym opóź nie niem w pra cach nor ma li za cyj nych przy wpro wa dza niu
pol skich wer sji Norm Eu ro pej skich, do ty czą cych as fal tów i le pisz czy
as fal to wych oraz me tod ich ba dań.

Przed łu ża ją ce się ne go cja cje nad usta le niem pla nu prac Pod ko mi -
te tu i za sad fi nan so wa nia opra co wy wa nia norm spo wo do wa ły, że do pie -
ro w 2007 ro ku po ja wi ły się pierw sze pro jek ty Norm Eu ro pej skich w ję -
zy ku pol skim. Jed nak la ta 2007 i 2008 to la ta wy tę żo nej pra cy w nad -
ra bia niu za le gło ści.

W 2007 r. w cza sie ośmiu po sie dzeń Pod ko mi te tu omó wio no pro -
jek ty 16 norm, któ re na stęp nie prze ka za no do Ko mi te tu Tech nicz ne -
go 222, w ce lu prze pro wa dze nia dal sze go po stę po wa nia nor ma li za cyj -
ne go. W ro ku 2008 od by ło się tyl ko pięć po sie dzeń Pod ko mi te tu, ale
omó wio no pro jek ty aż 26 norm. Ko lej ne la ta (2009-2012) dzia łal no ści
to dwa po sie dze nia w cią gu ro ku i omó wie nie od 8 do 13 norm.

W cią gu sze ściu lat dzia łal no ści Pod ko mi te tu ds. As fal tów, w la -
tach 2007-2012 opra co wa no lub zno we li zo wa no:

 77 norm PN -EN,
 2 Spe cy fi ka cje Tech nicz ne PKN -CEN/TS
Ka ta log norm Eu ro pej skie go Ko mi te tu Tech nicz ne go CEN/TC 336

Bi tu mi no us bin ders za wie ra 63 do ku men ty, w tym:
 58 Norm Eu ro pej skich
 3 Spe cy fi ka cje Tech nicz ne
 1 Ra port Tech nicz ny

a Pod ko mi tet opra co wał już 79 do ku men tów.
Roz bie żność w liczbie do ku men tów po wsta ła w wy ni ku opra co wy -

wa nia nie któ rych norm dwu krot nie, w na stęp stwie prze pro wa dzo nej
w CEN/TC 336 no we li za cji nor my.

I tak nor ma PN -EN 14023:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Za -
sa dy kla sy fi ka cji as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi wpro wa dzi ła
nor mę EN 14023:2005, na to miast nor ma PN -EN 14023:2011 wpro wa -
dzi ła już no we wy da nie tej nor my EN z 2010 ro ku.

Pod su mo wu jąc, w cią gu sze ściu lat dzia łal no ści Pod ko mi te tu ds.
As fal tów, dzię ki in ten syw nej pra cy je go człon ków a ta kże za pro szo nych
do współ pra cy spe cja li stów uda ło się nad ro bić za le gło ści i obec nie
w pla nie prac Pod ko mi te tu na 2013 rok umiesz czo no nor my, któ re zo -
sta ną za twier dzo ne w CEN/TC 336 w 2013 ro ku. 

Nor my opra co wa ne w Pod ko mi te cie w 2012 ro ku

Plan prac nor ma li za cyj nych Pod ko mi te tu ds. As fal tów w 2012 ro ku
obej mo wał:

 2 nor my EN, za twier dzo ne w 2011 r.
 7 pro jek tów norm EN, z któ rych: 

– 5 za twier dzo no w 2012 r.
– 2 zo sta ną za twier dzo ne w 2013 r., pra ce nad pro jek ta mi tych

dwóch norm roz po czę to z uwa gi na przy go to wy wa nie
do nich za łącz ni ków kra jo wych.

Nor my uję te w pla nie omó wio no i przy ję to pod czas dwóch po sie -
dzeń:

 23. po sie dze nia w dniu 15.10.2012. w In sty tu cie Naf ty i Ga zu
(IN iG) w Kra ko wie – trzy nor my: prPN -EN 58, prPN -EN 13614,
prPN -EN 14769,

 24. po sie dze nia w dniu 29.10.2011. w Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad (GDD KiA) w War sza wie – czte ry nor my:
prPN -EN 1428, prPN -EN 12846-1, prPN -EN 14770, prPN -EN
14771.

Na 25. po sie dze niu Pod ko mi te tu w dniu 04.12.2012 r. omó wio no
pro jek ty norm:

 prEN 13808 z ma ja 2012 r. 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,

 prEN 13924 z wrze śnia 2011 r. As fal ty i le pisz cza as fal to we
– Wy ma ga nia dla as fal tów spe cjal nych. Część 2: As fal ty wie lo -
ro dza jo we 

Do w/w norm opra co wy wa ne są za łącz ni ki kra jo we NA.
Na 21. po sie dze niu Pod ko mi te tu ds. As fal tów, któ re od by ło

się 13.06.2011 r. w IN iG w Kra ko wie re ak ty wo wa no Gru pę Ro bo czą
(GR), w ce lu opra co wa nia za łącz ni ka kra jo we go NA do nor my
EN 13808. Prze wod ni czą cym Gru py Ro bo czej zo stał Pa weł Czaj kow ski
z LO TOS As falt.

W okre sie od wrze śnia 2011 ro ku do mar ca 2012 ro ku od by ły się,
w sie dzi bie GDD KiA w War sza wie, trzy po sie dze nia Gru py Ro bo czej.

Na I po sie dze niu GR w dniu 5.09.2011 r. omó wio no ró żni ce po mię -
dzy nor mą EN 13808:2005 a prEN 13808:2011 oraz przed sta wio no błę -
dy, spo strze że nia i su ge stie do ist nie ją cych za pi sów w za łącz ni ku kra jo -
wym NA, opra co wa nym do nor my PN -EN 13808:2010, któ ra wpro wa -
dzi ła nor mę EN 13808:2005. Za pla no wa no przy go to wa nie na ko lej ne
po sie dze nie GR pro po zy cji no we go za łącz ni ka kra jo we go.

Na II po sie dze niu GR w dniu 15.11.2011 r.. przed sta wio no pierw -
szą wer sją no we go za łącz ni ka kra jo we go NA, za wie ra ją cą wy ma ga nia
wo bec 13 ro dza jów emul sji, po dzie lo nych w za le żno ści od ro dza ju za -
sto so wa nia, do sto so wa ną do wy ma gań za pi sa nych w prEN 13808:
2011.

Ko lej ne, III po sie dze niu GR w dniu 20.03.2012. obej mo wa ło prze -
gląd wy ma gań usta no wio nych wo bec ka tio no wych emul sji as fal to wych
w kra jach Unii Eu ro pej skiej oraz pod su mo wa nie uwag na de sła nych przez
kra jo we ośrod ki nor ma li za cyj ne do prEN 13808:2001. W trak cie re wi zji

25 po sie dzeń Pod ko mi te tu ds. As fal tów
Ko mi te tu Tech nicz ne go 222 PKN
Elżbieta Trzaska *

* Elżbieta Trzaska – Instytut Nafty i Gazu



te go pro jek tu 17 kra jów zgło si ło, łącz nie 154, uwa gi edy tor skie i tech -
nicz ne, któ re zo sta ną roz pa trzo ne i za twier dzo ne do dnia 22.10.2012.
W związ ku z po wy ższym nie usta lo no ko lej ne go ter mi nu spo tka nia GR.

Na 24. po sie dze niu Pod ko mi te tu ds. As fal tów w dniu 29.10.2012 r.
po wo ła no Gru pę Ro bo czą do opra co wa nia za łącz ni ka kra jo we go do nor -
my prEN 13924-2. Prze wod ni czą cym GR 13924-2 zo stał Krzysz tof Bła -
że jow ski z OR LEN As falt, któ ry za pro sił do uczest ni cze nia w pra cach GR
mię dzy in ny mi pro du cen tów as fal tów, przed sta wi cie li GDD KiA i Po li -
tech ni ki War szaw skiej.

Wy kaz pro jek tów norm opra co wa nych w 2012 r. w Pod ko mi te cie
ds. As fal tów przed sta wio no w ta be li 1.

Pro po zy cja pla nu prac 
Pod ko mi te tu ds. As fal tów w 2013 ro ku

Pierw sza wer sja pro po zy cji pla nu prac nor ma li za cyj nych, opra co -
wa na przez se kre ta rza Pod ko mi te tu, obej mo wa ła 8 norm za twier dzo nych
w CEN/TC 336, dwie spe cy fi ka cje oraz czte ry pro jek ty norm do za twier -
dze nia przez CEN, w 2013 r.

W wy ni ku oży wio nej dys ku sji na po sie dze niu w dniu 15.10.2012 r.
z pro po zy cji pla nu wy bra no:

 3 nor my już za twier dzo ne w CEN: 
EN 1425:2012; EN 130751: 2012, EN 13587:2010,
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Tytuł

Tabela 1. Normy dotyczących asfaltów i lepiszczy asfaltowych, opracowane w Podkomitecie ds. Asfaltów w 2012 r.

1. EN 12846-1:2011

2. EN 13614:2011

3. EN 58:2012

4. EN 1428:2012

5. EN 14769:2012

6. EN14770:2012

7. EN 14771:2012

8. prEN 13808 (2013-07)

9. prEN 13924-2 (2013-07)

Numer normy EN/
data zatwierdzenia

L. p.
Angielski Polski

Bitumen and bituminous binders
Determination of efflux time by the efflux viscometer 
Part 1: Bituminous emulsions

Bitumen and bituminous binders
Determination of adhesivity of bituminous emulsions by
water immersion test

Bitumen and bituminous binders
Sampling bituminous binders

Bitumen and bituminous binders
Determination of water content in bituminous emulsions
Azeotropic distillation method

Bitumen and bituminous binders
Accelerated long-term ageing conditioning by a
Pressure Ageing Vessel (PAV)

Bitumen and bituminous binders
Determination of complex shear modulus and phase
angleusing a Dynamic Shear Rheometer (DSR)

Bitumen and bituminous binders
Determination of the flexural creep stiffness – Bending
Beam Rheometer (BBR)

Bitumen and bituminous binders
Framework for specifying cationic bituminous
emulsions

Bitumen and bituminous binders
Specification framework for special bitumen
Part 2: Multigrade bituminous binders

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem
wypływowym
Część 1: Emulsje asfaltowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie przyczepności emulsji asfaltowych poprzez
zanurzenie w wodzie 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Pobieranie próbek lepiszczy asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Przyśpieszone starzenie
długoterminowe/kondycjonowanie w komorze starzenia
ciśnieniowego (PAV)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Oznaczanie zespolonego modułu ścinania i kąta
przesunięcia fazowego - reometr dynamicznego
ścinania (DSR)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie sztywności pełzania przy zginaniu 
– reometr zginanej belki (BBR)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Wymagania dla asfaltów specjalnych
Część 2: Asfalty wielorodzajowe
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Tytuł

Tabela 2. Plan prac Podkomitetu ds. Asfaltów dotyczących norm asfaltów i lepiszczy asfaltowych w 2013 r.

1. EN 1425:2012

2. EN 13075-1:2012

3. EN 13587:2010

4. prEN 13808 (2013-05)

5. prEN 13924-2 (2013-07)

6. prEN 1429 2013-07)

Numer normy EN/
data zatwierdzenia

L. p.
Angielski Polski

Bitumen and bituminous binders
Characterization of perceptible properties

Bitumen and bituminous binders
Determination of breaking behavior
Part 1: Determination of breaking value of cationic
bituminous emulsions, mineral filler method

Bitumen and bituminous binders
Determination of the tensile properties of bituminous
binders by the tensile test method

Bitumen and bituminous binders
Framework for specifying cationic bituminous
emulsions

Bitumen and bituminous binders
Specification framework for special bitumen
Part 2: Multigrade bituminous binders

Bitumen and bituminous binders
Determination of residue on sieving of bituminous
emulsions, and determination of storage stability by
sieving

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Ocena organoleptyczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Badanie rozpadu
Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem
mineralnym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy asfaltowych
metodą rozciągania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Wymagania dla asfaltów specjalnych
Część 2: Asfalty wielorodzajowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Oznaczanie pozostałości na sicie oraz trwałości
podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie

Tytuł

Tabela 3. Wykaz norm i specyfikacji asfaltowych do zatwierdzenia w CEN/TC 336 w latach 2014-2015

prEN 12597

prCEN/TS 15963 rev *)

prEN 13924-1

prEN 12592 

prEN 12594

prEN 12595

prEN 12596

Numer 
normy/specyfikacji

Przewidywana 
data zatwierdzenia

2014-01

2014-04

2014-10

2014-11

2014-11

2014-11

2014-11

Angielski

Bitumen and bituminous binders
Terminology

Bitumen and bituminous binders
Determination of the fracture toughness
temperature by a three point bending test on
a notched specimen

Bitumen and bituminous binders
Specifications for hard paving grade bitumens.

Bitumen and bituminous binders
Determination of solubility

Bitumen and bituminous binders
Preparation of test samples

Bitumen and bituminous binders
Determination of kinematic viscosity

Bitumen and bituminous binders
Determination of dynamic viscosity by vacuum
capillary

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Terminologia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie temperatury odporności na pękanie
metodą trzypunktowego zginania karbowanej
próbki 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Wymagania dla asfaltów drogowych twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Oznaczanie rozpuszczalności

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Przygotowanie próbek do badań

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie lepkości kinematycznej 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie lepkości dynamicznej metodą
próżniowej kapilary

Polski



 3 za pro po no wa ne pro jek ty norm do za twier dze nia w CEN
w 2013 r.: prEN 13808, prEN 13924 i prEN 1429.

Uzgod nio ny plan prac Pod ko mi te tu w 2013 ro ku przed sta wio no
w ta be li 2.

Pro jek ty norm w CEN/TC 336 Le pisz cza as fal to we

W ta be li 3 przed sta wio no wy kaz norm as fal to wych do za twier dze nia
w CEN/TC 336 w la tach 2014-2015.

Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić na pro jekt nor my prEN 13924-1
Bi tu men and bi tu mi no us bin ders – Spe ci fi ca tions for hard pa ving gra -
de bi tu mens (As fal ty i le pisz cza as fal to we – Wy ma ga nia dla as fal tów
dro go wych twar dych), któ ra za stę pu je nor mę EN 13924:2006
+AC:2006.

Rów no cze śnie na uwa gę za słu gu je po ja wie nie się pro jek tu nor my,
któ ry nie ma jesz cze nada ne go nu me ru, na ba da nie wie lo krot ne go na -

prę ża nia, peł za nia i na wro tu – MSCRT (skrót od an giel skie go: Mul ti ple
Stress Cre ep and Re co ve ry Test).

Pod su mo wa nie

W re ak ty wo wa nym w 2005 ro ku Pod ko mi te cie ds. As fal tów w la -
tach 2007-2012 w ra mach pro wa dzo nych prac opra co wa no lub zno we li zo -
wa no 77 norm PN -EN oraz 2 Spe cy fi ka cje Tech nicz ne PKN -CEN/TS. Rów no -
cze śnie opra co wa no 4 za łącz ni ki kra jo we (NA) do norm kla sy fi ku ją cych as -
fal ty i le pisz cza as fal to we, któ re sta no wią in te gral ną część tych nor m. W okre -
sie tym zo sta ły nad ro bio ne za le gło ści we wpro wa dza niu pol skich wer sji
Norm Eu ro pej skich do ty czą cych as fal tów i le pisz czy as fal to wych. Mo żli we to
by ło dzię ki fir mom, pro du cen tom as fal tów i le pisz czy as fal to wych, fi nan su ją -
cym opra co wy wa nie norm oraz przy ak tyw nej współ pra cy spe cja li stów. 

Rok 2013 za po wia da się ja ko rok „spo koj nej pra cy” Pod ko mi te tu,
ko lej ne dwa la ta z uwa gi na plan prac CEN/TC 336, bę dą już in ne.
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prEN 12607-1

prEN 12607-2

prEN 12607-3

–**)

prEN 12606-1 rev*)

prEN 1426 rev *)

prEN 1427 rev *)

prEN 12593 rev*)

prEN 13589 rev*)

prEN 13588 rev*)

2014-11

2014-11

2014-11

2015-06

2015-06

2015-07

2015-07

2015-07

2015-11

2015-11

Bitumen and bituminous binders
Determination of the resistance to hardening
under influence of heat and air 
– Part 1: RTFOT method

Bitumen and bituminous binders
Determination of the resistance to hardening
under influence of heat and air 
– Part 2: TFOT method

Bitumen and bituminous binders
Determination of the resistance to hardening
under influence of heat and air 
– Part 3: RFT method

Bitumen and bituminous binders
Multiple Stress Creep and Recovery Test
(MSCRT)

Bitumen and bituminous binders
Determination of the paraffin wax content
Part 1: Method by distillation

Bitumen and bituminous binders
Determination of needle penetration

Bitumen and bituminous binders
Determination of the softening point
Ring and Ball method

Bitumen and bituminous binders
Determination of the Fraass breaking point

Bitumen and Bituminous Binders 
– Determination of tensile properties of 
modified bitumen by the force ductility method

Bitumen and bituminous binders 
– Determination of cohesion of bituminous
binders with pendulum test 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczenie odporności na starzenie
pod wpływem ciepła i powietrza 
Część 1: Metoda RTFOT

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie odporności na starzenie
pod wpływem ciepła i powietrza 
Część 2: Metoda TFOT

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie odporności na starzenie
pod wpływem ciepła i powietrza 
Część 3: Metoda RFT

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Badanie wielokrotnego naprężania, pełzania
i nawrotu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie zawartości parafiny 
Część 1: Metoda destylacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie penetracji igłą

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Oznaczanie temperatury mięknienia
Metoda Pierścień i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
Oznaczanie temperatury łamliwości metodą
Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Oznaczanie siły rozciągania asfaltów
modyfikowanych, metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego

*) nowelizacja normy **) norma nie ma dotychczas nadanego numeru
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W dniach 17-19 paź dzier ni ka 2012 r. w ho te lu BOSS (War sza wa -
-Mie dze szyn) od by ło się Se mi na rium Tech nicz ne, zor ga ni zo wa ne przez
Pol skie Sto wa rzy sze nie Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to wych pod ha -
słem: „TECH NO LO GIA I PRA WO – WSPÓL NA DRO GA DO JA KO ŚCI”.

Pa tro nat ho no ro wy nad se mi na rium ob jął Ge ne ral ny Dy rek tor Dróg
Kra jo wych i Au to strad.

Pre zes PSW NA An drzej Wy szyń ski, w imie niu or ga ni za to ra, ser -
decz nie po wi tał przy by łych uczest ni ków oraz prze ka zał ży cze nia owoc -
nych ob rad, a na stęp nie prze ka zał prze wod ni cze nie prof. Pio tro wi Ra -
dzi szew skie mu z Po li tech ni ki War szaw skiej, któ ry ofi cjal nie otwo rzył se -
sję te ma tycz ną pt. „Be ton as fal to wy WMS”, po świę co ną ta kim za gad -
nie niom jak: za sa dy pro jek to wa nia mie sza nek AC WMS, ich ba da nia
i za sto so wa nie, przy czy ny spę kań warstw z nich wy ko na nych – do świad -
cze nia kra jo we i za gra nicz ne. 

Wpro wa dze nia do te ma ty ki se sji do ko nał Wa cław Mi chal ski
(GDD KiA). W swo im wy stą pie niu po ru szył na stę pu ją ce kwe stie: ak cep -
to wal ność wy ni ków za war to ści as fal tu w mie szan kach mi ne ral no -as fal -
to wych (mma), po praw ność wy ko ny wa nia złą czy i spo in w as fal to wych
war stwach na wierzch ni, za pew nie nie sczep no ści mię dzy war stwo wej,
mo żli we przy czy ny wy stę po wa nia spę kań ni sko tem pe ra tu ro wych,
uszko dze nia izo la cji na obiek tach mo sto wych.

W pierw szej czę ści se sji po świę co nej tej te ma ty ce za pre zen to wa -
no uczest ni kom na stę pu ją ce re fe ra ty: 
 „Pro jek to wa nie mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych od por nych na ko le -

ino wa nie i zmę cze nie”. Au tor Ja cek Bo ra tyń ski (EU RO VIA Pol ska)
na wstę pie omó wił po dej ście do te go za gad nie nia we Fran cji, Wiel kiej
Bry ta nii i USA, a na stęp nie przed sta wił za sa dy ak tu al nie przy ję te w Pol -
sce i pod dał je kry tycz nej ana li zie. W pod su mo wa niu sfor mu ło wał sze -
reg wnio sków m. inn. do ty czą cych re wi zji sto so wa nych ro dza jów as fal -
tów i ko niecz nych zmian w kra jo wych prze pi sach tech nicz nych (WT -2).

 „AC WMS – prze gląd – ba da nia i za sto so wa nie” przed sta wił Igor
Rut t mar (TPA/STRA BAG). W pre zen ta cji do ko nał po rów na nia wy ma -
gań do ty czą cych be to nu as fal to we go o wy so kim mo du le sztyw no ści
w ró żnych kra jach (Fran cja, Szwaj ca ria, Wiel ka Bry ta nia, Cze chy,
Sło wa cja) z wy ma ga nia mi przy ję ty mi w Pol sce. Przed sta wił ta kże
wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dań oraz do świad cze nia TPA z od cin ków
dróg wy ko na nych w kra ju z uży ciem mie sza nek AC WMS. W kon klu -
zji swo je go wy stą pie nia stwier dził m. inn., że pol skie wy ma ga nia od -
no śnie AC WMS z le pisz cza mi wg WT -2 zna czą co ró żnią się od więk -
szo ści wy ma gań przy ję tych w in nych kra jach.

 „Spę ka nia na wierzch ni as fal to wych w Pol sce” omó wił Da riusz Sy bil -
ski (In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów). Scha rak te ry zo wał wa run ki
kli ma tycz ne i ob cią że nie dróg ru chem w Pol sce, a na stęp nie ge ne zę
i czyn ni ki ge ne ru ją ce spę ka nia na wierzch ni as fal to wych oraz przed -
sta wił ana li zę spę kań na au to stra dzie A2 (la ta 2006 i 2008) i wy bra -
nych od cin kach dróg z war stwą wią żą cą i pod bu do wą z AC WMS (la -
ta 2005-2009). Zwró cił uwa gę na wpływ le pisz cza na uszko dze nia
na wierzch ni as fal to wej (pę ka nie ni sko tem pe ra tu ro we – 90%, zmę -
cze nie – 60%, ko le ino wa nie – 40%) i dla te go też uwa ża za ko niecz -
ne wpro wa dze nie te stu TSRST do pro jek to wa nia mie sza nek AC
WMS, gdyż do bór le pisz cza do warstw as fal to wych de cy du je
w znacz nym stop niu o od por no ści na wierzch ni na pę ka nie. We wnio -
skach stwier dził m. inn, że le pisz cze w war stwie ście ral nej de cy du je
o od por no ści na wierzch ni na ni ską tem pe ra tu rę, a mie szan ka AC
WMS w war stwie wią żą cej i pod bu do wie zwięk sza od por ność na -
wierzch ni na de for ma cje i zmę cze nie. Jed na kże sto so wa nie as fal -
tu 20/30 na le ży ogra ni czyć do war stwy pod bu do wy.

 „Ba da nia mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych w ni skich tem pe ra tu -
rach” pro wa dzo ne na Po li tech ni ce Gdań skiej przed sta wił Ma rek
Pszczo ła. Ba da nia te są wy ko ny wa ne od lat 70. XX w. Na prze strze ni
tych lat ba da no ró żne ty py mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych (be ton
as fal to wy, SMA), prze zna czo nych głów nie do war stwy ście ral nej,
z ró żny mi ro dza ja mi as fal tów (dro go we, mo dy fi ko wa ne SBS, wie lo -

Relacja z XXVII Seminarium
Technicznego PSWNA
Maria Jóźwiak-Pilujska*

Wacław Michalski (Fot. PSWNA)

Od lewej: Jacek Boratyński, Dariusz Sybilski, Igor Ruttmar 
 (Fot. K. Jabłoński)

* mgr inż. Maria Jóźwiak-Pilujska – PSWNA



ro dza jo we). Ba da no prób ki mma za rów no przy go to wa ne w la bo ra to -
rium, ja ki i do wie zio ne z wy twór ni. Prób ki pod da wa no sta rze niu krót -
ko - i dłu go ter mi no we mu. Ba da nia la bo ra to ryj ne obej mo wa ły: zgi na -
nie ze sta łą pręd ko ścią de for ma cji, zgi na nie przy sta łym ob cią że niu
(ang. cre ep test), po śred nie roz cią ga nie, roz cią ga nie ter micz ne
przy ogra ni czo nym od kształ ce niu (test TSRST). Wpływ ro dza ju as fal -
tu na od por ność na spę ka nia ni sko tem pe ra tu ro we oka zał się istot ny
we wszyst kich za sto so wa nych me to dach ba daw czych. W ba da niu
TSRST ni ższą tem pe ra tu rę pęk nię cia wy ka za ły be to ny as fal to we z as -
fal ta mi bar dziej mięk ki mi (o wy ższej pe ne tra cji), mniej wra żli we ter -
micz nie (o wy ższym in dek sie pe ne tra cji). 

 „Do świad cze nia fir my Ny nas w za sto so wa niu WMS w Pol sce” za pre -
zen to wał Pa weł An drze jew ski (Ny nas Sp. z o.o.). W 2000 r. na wią -
za ła zo sta ła współ pra ca pol skiej ad mi ni stra cji dro go wej z ad mi ni -
stra cją fran cu ską (LCPC) ma ją ca na ce lu ada pta cję tech no lo gii EME
do wa run ków pol skich. W ra mach tej współ pra cy opra co wa no re cep -
tę na mie szan kę EME 0/16 do war stwy wią żą cej z as fal tem pro duk -
cji NY NAS i w 2002 r. wy ko na no pierw szy od ci nek do świad czal ny
na dro dze kra jo wej nr 92 (w m. Groń sko). Ko lej ne od cin ki wy ko na no
w 2003 r. na dro dze kra jo wej nr 5 (wy lot z Ko mor nik w stro nę Lesz -
na), na któ rej wbu do wa no war stwę pod bu do wy z mie szan ki
EME 0/16. Ko lej ne od cin ki z uży ciem mie sza nek EME 0/16 zo sta ły
wy ko na ne w la tach 2004, 2005, 2009 i 2010 na uli cach m. Po zna -
nia. Wszyst kie od cin ki są sys te ma tycz nie ob ser wo wa ne. 

 „Przy czy ny po wsta wa nia spę kań w war stwach WMS. Do świad cze nia
kra jo we LD w Po zna niu” przed sta wił Bog dan Bog dań ski (Od dział
GDD KiA w Po zna niu). W trak cie zi my 2011/2012 za no to wa no
w Wiel ko pol sce w krót kim cza sie (10 dni) bar dzo nie ko rzyst ne spad -
ki tem pe ra tu ry (od -10 do -15°C w cią gu dnia, a w no cy od -20 do
-24°C, a jed no ra zo wo na wet -27°C.) W trak cie re ali za cji by ło wów -
czas 5 du żych kon trak tów, na któ rych war stwy pod bu do wa i wią żą ca
by ły wy ko na ne z mie sza nek o wy so kim mo du le sztyw no ści (AC
WMS). Na wykonanych warstwach wy stą pi ły spękania w mniej szym
lub więk szym na tę że niu. Ce lem stwier dze nia przy czyn po wsta łych
pęk nięć wy ko na no od wier ty i stwier dzo no w więk szo ści przy pad ków,
że ich przy czy ną by ło roz sz czel nie nie spo iny np. wsku tek zbyt głę -
bo kie go na cię cia i do pro wa dze nie do po wsta nia kar bu, a na stęp nie
pęk nię cia. Au tor pre zen ta cji wy mie nił też sze reg in nych stwier dzo -

nych przy czyn wy stą pie nia pęk nięć ta kich jak np.: brak sczep no ści
mię dzy war stwo wej w re jo nie łą cze nia warstw, nie wy star cza ją ce za -
gęsz cze nie mma przy le ga ją cej do od cię tej pio no wo war stwy ukła da -
nej wcze śniej. W pod su mo wa niu au tor re fe ra tu sfor mu ło wał wnio ski
do ty czą ce wy eli mi no wa nia mo żli wo ści wy stą pie nia pęk nięć warstw
as fal to wych o wy so kim mo du le sztyw no ści, ta kie jak: ogra ni cza nie
licz by spo in przez wy dłu że nie dzien nej dział ki ro bo czej, ukła da nie
war stwy ca łą sze ro ko ścią lub dwie ma ukła dar ka mi, uszczel nia nie
spo in po przecz nych ta śma mi o od po wied niej wy so ko ści i gru bo ści.
Ko niecz ne jest też wpro wa dze nie wy mo gu aby przed okre sem zi mo -
wym uło żo ny był pe łen pa kiet warstw as fal to wych (tj. war stwy z mie -
sza nek o wy so kim mo du le by ły przy kry te war stwą ście ral ną). Stwier -
dził ta kże, że uwa ża tech no lo gię wy ko ny wa nia mma o wy so kim mo -
du le sztyw no ści za do bre roz wią za nie, bo ma wie le za let (wy dłu że nie
trwa ło ści, re duk cja gru bo ści), jed na kże wy ma ga ona prze strze ga nia
okre ślo nych za sad w pro jek to wa niu (np. do bór od po wied nie go le -
pisz cza) jak i w pro duk cji i wbu do wy wa niu (spój ność mię dzy war -
stwo wa, za gęsz cze nie).

 „Sto so wa nie taśm dy la ta cyj nych w aspek cie po ja wia ją cych się spę -
kań” omó wił Ma rek Smy ka ła (Ślą skie Kru szy wa Na tu ral ne – SKN).
Ta śmy dy la ta cyj ne w bu dow nic twie dro go wym sto su je się w ce lu
uszczel nia nia szwów, dzia łek ro bo czych, sty ków na wierzch ni z ta ki -
mi ele men ta mi jak: kra wę żni ki, ko ryt ka ście ko we, wła zy ka na li za cyj -
ne, krat ki ście ko we itp. Ich za da niem jest prze je cie na prę żeń po wsta -
ją cych w na wierzch niach (wsku tek ró żnic tem pe ra tu ry) oraz na sty ku
sta rej i no wej na wierzch ni i na sty ku z ww. ele men ta mi. Ta śmy te są
sa mo przy lep ny mi ma te ria ła mi as fal to wo -po li me ro wy mi, po kry ty mi
jed no stron nie spe cjal nym kle jem za pew nia ją cym przy czep ność
na zim no (bez ko niecz no ści ich pod grze wa nia). W pre zen ta cji au tor
przed sta wił wy ma ga nia wo bec taśm we dług prze pi sów w Niem czech
((ZTV Fug -StB 01) i po rów nał je z wy ma ga nia mi kra jo wy mi 
(WT -2 2008). Zwró cił uwa gę na nie bez pie czeń stwo sto so wa nia
w kra ju wy ro bów „ta śmo po dob nych”, któ re są tań sze ale nie speł nia -
ją swo jej ro li. Tyl ko ma te ria ły o od po wied niej ja ko ści mo gą za pew -
nić osią gnię cie ce lu w ja kim są sto so wa ne.

W dru giej czę ści se sji „Be ton as fal to wy WMS”, pro wa dzo nej przez
prof. Je rze go Pi ła ta z Po li tech ni ki War szaw skiej, za pre zen to wa ne zo sta -
ły czte ry re fe ra ty:
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 „Wpływ za sto so wa nia be to nu as fal to we go o wy so kim mo du le sztyw -
no ści na spę ka nia ni sko tem pe ra tu ro we na wierzch ni”, re fe rat ze spo łu
au to rów: Jó zef Ju dyc ki, Boh dan Do łżyc ki, Piotr Ja sku ła (Po li tech ni ka
Gdań ska) przed sta wił Jó zef Ju dyc ki. Ba da nia za gad nie nia spę kań ni -
sko tem pe ra tu ro wych na wierzch ni as fal to wych są pro wa dzo ne przez
Po li tech ni kę Gdań ską od 30 lat. Do ko na no ob ser wa cji 143 od cin ków
dróg o ró żnym wie ku eks plo ata cji), a 95 z nich (w tym 42 o na wierzch -
ni po dat nej i 43 o na wierzch ni pół sz tyw nej) prze ba da no szcze gó ło wo.
Na żad nym z tych od cin ków nie za sto so wa no BA WMS. Na ba da nych
od cin kach za re je stro wa no ró żną in ten syw ność spę kań ni sko tem pe ra -
tu ro wych (na wierzch nie moc no spę ka ne >50 pęk nięć/km, śred nio
spę ka ne 10-50 spę kań/km, ma ło spę ka ne 2-10 spę kań/km, nie spę ka -
ne <2 spę kań/km). Wię cej spę kań po ja wi ło się na sta rych na wierzch -
niach (sztyw nych i kru chych) oraz przy sztyw nych war stwach as fal to -
wych (więk sze na prę że nia ter micz ne) W prze szło ści sto so wa no w na -
szym kra ju mięk kie as fal ty (D70) i wte dy ta kże wy stę po wa ły spę ka nia
ni sko tem pe ra tu ro we. W dal szej czę ści swo je go wy stą pie nia J. Ju dyc -

ki przed sta wił spo strze że nia z ba dań te re no wych spę kań na wierzch ni
na od cin kach au to strad wy ko na nych z uży ciem BA WMS w 2012 r.
Przy czy na mi ich wy stą pie nia by ła du ża sztyw ność war stwy as fal to wej
z AC WMS, wa dy tech no lo gicz ne pod czas wbu do wy wa nia (ta kie jak:
nie jed no rod ność warstw as fal to wych, nie do kład ne wy ko na nie spo in
ro bo czych, za czę ste za trzy my wa nie ukła dar ki) oraz nie przy kry cie
przed zi mą war stwy AC WMS (z as fal tem 20/30) war stwa gór ną.
W pod su mo wa niu stwier dził m. inn, że ko niecz na jest ob ser wa cja i ba -
da nie od cin ków wy ko na nych z mie sza nek o wy so kim mo du le sztyw no -
ści. Zja wi sko spę kań ni sko tem pe ra tu ro wych mu si być uwzględ nia ne
przy two rze niu wy ma gań kra jo wych do ty czą cych na wierzch ni as fal to -
wych. Pod kre ślił też zna cze nie ja ko ści wy ko ny wa nych ro bót, bo po peł -
nia ne błę dy są też przy czy ną wy stą pie nia spę kań.

 „Me to dy prze wi dy wa nia za cho wa nia na wierzch ni na pod sta wie ba dań
le pisz czy” re fe rat au to rów: Si mon A. M. Hesp, Ry an Bric ker (Qu een’s
Uni ver si ty, King ston, On ta rio, Ka na da) przed sta wił Si mon A. M. Hesp.
Na na wierzch niach as fal to wych dróg w Ka na dzie wy stę pu je zja wi sko
spę kań za rów no ter micz nych jak i zmę cze nio wych. W swo jej pre zen -
ta cji omó wił za kres i wy ni ki ba dań prze pro wa dzo nych (wg MTO Stan -
dard LS -299 DENT) przez Qu een’s Uni ver si ty. Ba da niom pod da no 5
ro dza jów na wierzch ni (na to rze ba daw czym FHWA -ALF) wy ko na nych

z ró żnych mma (na go rą co i na cie pło) i le pisz cza mi z ró żny mi do dat -
ka mi (np. SBS, wo ski). 

 „Badanie właściwości asfaltów w warunkach niskiej temperatury” re -
fe rat au to rów: Si mon A. M. Hesp, Ry an Bric ker (Qu een’s Uni ver si ty,
King ston, On ta rio, Ka na da) za pre zen to wał Ry an Bric ker. Omó wił ba -
da nia (wg MTO La bo ra to ry Stan dard LS -308 do ty czą ce sta rze nia fi -
zycz ne go i che micz ne go le pisz czy as fal to wych (BBR przed i po sta -
rze niu wg RTFOT, PAV). Przed sta wił ta kże wy ni ki ba dań pol skich as -
fal tów (20/30 i PMB 45/80-55 z 3% za war to ścią SBS), pod da nych
ta kim sa mym te stom jak in ne ba da ne le pisz cza. 

 „Mie szan ki EME – do świad cze nia fran cu skie w pro jek to wa niu i za sto -
so wa niu” za pre zen to wał Je an Paul Mi chaut (CO LAS, Fran cja). Prze -
słan ki tech nicz ne i eko no micz ne do pro wa dzi ły do opra co wa nia w 1981
r. przez fir mę CO LAS tech no lo gii EME. W ko lej nych la tach jej sto so wa -
nia był ona do sko na lo na i w 2008 r. zo sta ła znor ma li zo wa na w ska li
mię dzy na ro do wej (EN 13108-1). W swo im wy stą pie niu przed sta wił ak -
tu al ne fran cu skie wy ma ga nia wo bec mie sza nek EME (za war tość wol -
nych prze strze ni, mak sy mal na wiel kość ziar na kru szy wa, za war tość le -
pisz cza, od por ność na ko le ino wa nie i zmę cze nie, wiel kość mo du łu
sztyw no ści). Okre ślo ne są też wy ma ga nia do ty czą ce mi ni mal nej i za le -
ca nej gru bo ści war stwy z mie szan ki EME w za le żno ści od wiel ko ści jej
uziar nie nia (ale nie ma wy zna czo nych krzy wych uziar nie nia). W pod su -
mo wa niu stwier dził, że tech no lo gia EME nie jest trud na w sto so wa niu
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pod wa run kiem pra wi dło we go za pro jek to wa nia te go ty pu mie szan ki
oraz jej pra wi dło we go wy pro du ko wa nia i wbu do wa nia. Jest to bar dzo
do bre roz wią za nie do bu do wy dróg ob cią żo nych cię żkim ru chem,
o czym świad czy po nad 30-let nia prak ty ka we Fran cji. 

Za rów no po pre zen ta cji re fe ra tów czę ści pierw szej jak i czę ści dru -
giej se sji „Be ton as fal to wy WMS” za pro szo no uczest ni ków se mi na rium
do dys ku sji. W trak cie oby dwu tych dys ku sji pod no szo ne by ły głów nie
za gad nie nia tech no lo gicz ne do ty czą ce mie sza nek WMS ta kie jak: do bór
ro dza ju le pisz cza, wy ma ga nia wiel ko ści mo du łu sztyw no ści. Poruszano
też kwe stię ko niecz no ści sys te ma tycz ne go do sko na le nia prze pi sów
tech nicz nych, w któ rych po win ny być wpro wa dza ne zmia ny (np. po zio -
mu wy ma gań), wy ni ka ją ce z do świad czeń w pro jek to wa niu, pro duk cji
i wbu do wy wa niu mma oraz wpro wa dza niu no wych me tod ba daw czych
(do ty czy to np. wy ma gań ITSR).

Uro czy sta ko la cja za koń czy ła pierw szy dzień se mi na rium. 
W dru gim dniu se mi na rium se sję pt. „Umo wa dla wy ko naw cy czy

za ma wia ją ce go?” pro wa dził Da riusz Sło twiń ski. Se sja ta by ła po świę co -
na za gad nie niom for mal no -praw nym i pro ble mom wy stę pu ją cym po -
mię dzy zle ce nio daw ca mi i wy ko naw ca mi ro bót dro go wych. W jej trak -
cie wy gło szo ne zo sta ły na stę pu ją ce re fe ra ty:
 „Za sa dy udzie la nia za mó wień pu blicz nych na ro bo ty dro go we w wy -

bra nych kra jach eu ro pej skich” przed sta wił Si mon van der Byl (Dy rek -
tor Ge ne ral ny EAPA). Za sa dy udzie la nia za mó wień pu blicz nych w Eu -
ro pie re gu lu ją od po wied nie dy rek ty wy (2004/17/EC i 2004/18/EC).
Za pi sy za war te w tych re gu la cjach pre fe ru ją wpraw dzie naj ni ższą ce -
nę, ale jed no cze śnie mu si być wzię ta pod uwa gę war tość tech nicz na
przed się wzię cia bu dow la ne go, któ rą mo żna bę dzie uzy skać za tą ce -
nę. Obec nie trwa ją pra ce nad no we li za cją tych prze pi sów, aby za pew -

nić sze ro ką i uczci wą kon ku ren cję. W dal szej czę ści pre zen ta cji omó -
wił prak ty kę za mó wień pu blicz nych na ro bo ty dro go we w Wiel kiej
Bry ta nii. Za sa dy udzie la nia tych za mó wień opra co wu je Agen cja ds.
au to strad, ale z jej wzor co wych ure gu lo wań ko rzy sta ją wszy scy in ni
za rząd cy dróg. Wy ma ga na jest pre kwa li fi ka cja wy ko naw cy obej mu ją -
ca: stan praw ny, po zy cję eko no micz no -fi nan so wą, mo żli wo ści tech -
nicz ne. Po nad to wy ko naw ca mu si okre ślić łań cuch do staw ma te ria -
łów wraz z ter mi na mi płat no ści. Ostat nio bie rze się ta kże pod uwa gę:
spo sób za rzą dza nia od pa da mi, sku tecz ność wy ko rzy sta nia za so bów
na tu ral nych, oszczęd ność ener gii, zmniej sze nie emi sji CO2. 

 „Re la cje za ma wia ją cy -wy ko naw ca na przy kła dzie bu dow nic twa dro -
go we go we Fran cji” omó wił Je an Paul Mi chaut (Co las, Fran cja).
W prze tar gach pu blicz nych we Fran cji obo wią zu ją dwie pro ce du ry:
otwar ta (wszy scy wy ko naw cy mo gą star to wać) i wy biór cza (wy ko -
naw cy pod le ga ją pre kwa li fi ka cji, w wy ni ku któ rej za ma wia ją cy do ko -
nu je wy bo ru). Do ofer ty prze tar go wej wy ma ga ne jest opra co wa nie
trzech ści śle okre ślo nych do ku men tów, za wie ra ją cych m. inn. ta kie
ele men ty jak: har mo no gram cza so wy, opis prac, re fe ren cje, wy kaz
pod wy ko naw ców, sche mat za rzą dza nia ja ko ścią, ka ry, płat no ści, ob -
słu ga la bo ra to ryj na, kon tro la i od biór prac. We Fran cji są ta kże bar -
dzo pre cy zyj nie ure gu lo wa ne wa run ki płat no ści i wa lo ry za cji cen.
Obo wiąz ko wa jest za licz ka co naj mniej 5 %, je śli war tość kon trak tu
jest >50 000 eu ro i czas je go trwa nia jest >2 mie się cy. Ce na kon -
trak to wa jest wa lo ry zo wa na co 3 mie sią ce (w przy pad ku kon trak tu
trwa ją ce go >3 mie się cy). Po prze glą dzie cen na stę pu je ko rek ta.

 „Re la cje za ma wia ją cy -wy ko naw ca na przy kła dzie bu dow nic twa dro go -
we go w Ka na dzie” omó wi ła Pa me la Marks (Mi ni stry of Trans por ta tion,
On ta rio, Ka na da). Ro bo ty dro go we re ali zo wa ne są we dług trzech mo -
de li kon trak tów: z peł nym nad zo rem za ma wia ją ce go, z mi ni mal nym
nad zo rem oraz „za pro jek tuj – zbu duj”. W pierw szym z nich za ma wia -
ją cy okre śla w spe cy fi ka cji kon trak to wej wy ma ga nia i me to dy ba dań
(a ta kże do dat ko we te sty np. mma w nie ko rzyst nych wa run kach tem -
pe ra tu ro wych), ocze ki wa ne koń co we efek ty krót ko ter mi no we (np.
wskaź nik za gęsz cze nia). Pa ra me try użyt ko we oce nia ne są po wy ko na -
niu ro bót i w okre sie gwa ran cji (wy no szą cej 10 lat). Kon trak ty o mi ni -
mal nym nad zo rze nie za wie ra ją tak szcze gó ło wych wy ma gań, okres
gwa ran cji na ro bo ty wy no si mak sy mal nie 3 la ta. Wy ko naw ca nie od -
po wia da za wszyst ko np. nie mu si na pra wiać spę kań od bi tych. W ra -
mach tych kon trak tów wy ko ny wa ne są ta kie ro bo ty jak np. na pra wa po -
bo czy, ła ty, wy peł nia nie ko le in. W kon trak tach re ali zo wa nych w sys te -
mie „za pro jek tuj – zbu duj” za rów no w pro jek cie jak i wy ko na niu mu -
szą być speł nio ne okre ślo ne wy ma ga nia po sta wio ne przez za ma wia ją -
ce go (np. dłu gość dzien nej dział ki wbu do wy wa nia mma). Okres gwa -
ran cji wy no si 7 lat, w trak cie któ re go ad mi ni stra cja mo ni to ru je wy ko -
na ne ro bo ty na ka żdej sek cji o dłu go ści 500 m. Oce na na wierzch ni
wy ko ny wa na jest, nie rza dziej niż co 2 la ta, przez wy szko lo ny per so nel
ze stro ny za ma wia ją ce go (ad mi ni stra cji). Pod ko niec okre su gwa ran cji
od by wa się koń co wa in spek cja (ak tu al nie oce nę do ko nu je się na pod -
sta wie in spek cji w te re nie pro wa dzo nej wg od po wied nie go pod ręcz ni -
ka, ale już wkrót ce bę dą wy ko rzy sty wa ne ka me ry). Płat ność w sys te -
mie „za pro jek tuj – zbu duj”: jed no ra zo wa za licz ka na ma te ria ły
(np. 15% do war stwy dol nej pod bu do wy, 20% do war stwy gór nej pod -
bu do wy, 60% do mma na go rą co, 5% na po bo cza). Po cząt ko wo mo -
del prze tar gu „za pro jek tuj – zbu duj” sto so wa no do kon trak tów o ma łej
war to ści, a po uzy ska niu po zy tyw nych do świad czeń or ga ni zo wa ne są
obec nie prze tar gi na ro bo ty au to stra do we. 

 „Re la cje za ma wia ją cy -wy ko naw ca w świe tle obo wią zu ją cych, przy -
ję tych przez oby dwie stro ny wa run ków kon trak to wych FI DIC”.
Krzysz tof Le nart (BU DI MEX S.A.) w swo jej pre zen ta cji przed sta wił
hi sto rię i do świad cze nia sto so wa nia w kra ju wa run ków kon trak to -
wych FI DIC. Pierw sza pol ska wer sja FI DIC nie by ła do sto so wa na
do kra jo wych wa run ków i pra wa. W ko lej nej wer sji z 1999 r. sca lo -
no funk cje in ży nie ra i in spek to ra nad zo ru. Z ko lei w wy da niu z 2000
r. wpro wa dzo no re stryk cyj ny (28-dnio wy) ter min zgło sze nia rosz -
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czeń, ale usta le nie da ty po wsta nia rosz cze nia jest trud ne lub wręcz
nie mo żli we do usta le nia. Skut kiem ta kich m. inn. błę dów są licz ne
w kra ju spo ry po mię dzy wy ko naw cą a za ma wia ją cym, któ rych naj -
częst szym fi na łem jest skie ro wa nie spra wy do są dów po wszech -
nych. Do świad cze nia wska zu ją, że nie jest to do bre roz wią za nie gdyż
spra wy są do we trwa ją la ta mi, za ostrza ją się sto sun ki mię dzy zwa -
śnio ny mi stro na mi, a u prze gra ne go wy twa rza się po trze ba re wa nżu.
Au tor pre zen ta cji na zwał to do sad nie: roz strzy ga nie spo rów przez sąd
po wszech ny to „grób” wszel kich po zy tyw nych re la cji po mię dzy wy -
ko naw cą a za ma wia ją cym. W kra ju nie wy ko rzy stu je się in ne go roz -
wią za nia za war te go w wa run kach FI DIC prze wi du ją ce go roz strzy ga nie
spo rów przez sąd po lu bow ny (ar bi traż). Naj wa żniej szą ro lę w eg ze -
kwo wa niu uzgod nio nych wa run ków kon trak to wych po wi nien od gry -
wać in ży nier, pro fe sjo nal ny i nie za le żny od oby dwu stron.

 „Do świad cze nia GDD KiA w re ali za cji in we sty cji w Pol sce” omó wił
Ja kub Tro szyń ski (Biu ro Praw ne GDD KiA). Na pol skim ryn ku ro bót
dro go wych wy stę pu ją pro ble my eko no micz ne wy ni ka ją ce z kry zy su,
du żej kon ku ren cji, spię trze nia in we sty cji, wzro stu cen, bra ku lub
opóź nień płat no ści dla pod wy ko naw ców i do staw ców. Do nie ko -
rzyst nych zja wisk na le ży ta kże za li czyć: pro ble my z za pew nie niem
za so bów ma te ria łów, z za rzą dza niem kon trak ta mi, z ja ko ścią wy ko -
na nia ro bót, błęd ne go sza co wa nia ry zy ka na eta pie ofer to wa nia, błę -
dy w do ku men ta cjach pro jek to wych, ogra ni czo ną ela stycz ność
po stro nie GDD KiA. W pre zen ta cji au tor przed sta wił przy go to wy wa ne
przez GDD KiA ko rek ty do tych cza so wych wa run ków kon trak to wych,
w tym: przy wró ce nie od po wied nich punk tów w klau zu lach kosz to -
wych, wpro wa dze nie płat no ści z od na wial nym li mi tem, skró ce nie
ter mi nu płat no ści do 30 dni, wpro wa dze nie płat no ści za licz ko wej
i wa lo ry za cji z gór nym jej li mi tem, okre śle nie li mi tu kar umow nych,
wy eli mi no wa nie kar umow nych za opóź nie nie (ka ry tyl ko za zwło kę),
uszcze gó ło wie nie ka ta lo gu kar umow nych, wy dłu że nie gwa ran cji
do 10 lat (tak jak w sys te mie „za pro jek tuj i zbu duj”), ochro na pod -
wy ko naw ców (so li dar na od po wie dzial ność, oświad cze nie o re gu lo -
wa niu płat no ści, szcze gó ło wa li sta pod wy ko naw ców).

 „Praw ne aspek ty pro wa dze nia kon trak tów w oce nie wy ko naw cy” na -
świe tlił An drzej Ru sec ki (Kan ce la ria Ad wo kac ka An drzej Ru sec ki,
Ka to wi ce). Re gu la cje w wa run kach kon trak to wych ca łe ry zy ko prze -
rzu ca ją na wy ko naw cę, co jest nie zgod ne z pra wem (UZP) i nor ma -
mi współ ży cia spo łecz ne go. Wy ko naw ca nie po wi nien od po wia dać

np. za błę dy w pro jek cie, za nie prze wi dzia ne w pro jek cie zmia ny wa -
run ków grun to wych. Po zy tyw ne dla wy ko naw cy de cy zje roz jem cy są
od rzu ca ne przez za ma wia ją ce go (bo ma ta kie pra wo) i wów czas
spra wa tra fia do są du. Czas ocze ki wa nia wej ścia spor nej spra wy
na wo kan dę wy no si w Pol sce od 1,5 do 2 lat, a roz strzy gnię cie na -
stę pu je po oko ło 7 la tach. Ko lej ną bo lącz ką wy ko naw ców jest brak
od bio ru ro bót przez za ma wia ją cych z bła hych po wo dów, wsku tek
cze go fir my wy ko naw cze tra cą płyn ność fi nan so wą. Nie po ko ją cy jest
ta kże wy stę pu ją cy fakt ogra ni cza nia upraw nień in ży nie ra na re ali zo -
wa nych w kra ju kon trak tach.
Te ma ty ka tej se sji wzbu dzi ła bar dzo du że za in te re so wa nie uczest -

ni ków se mi na rium, któ rzy w dys ku sji po jej za koń cze niu po zy tyw nie
oce ni li zmia ny w wa run kach kon trak to wych, pro po no wa ne przez GDD -
KiA. W kra ju po win ni śmy wy ko rzy sty wać do bre wzor ce re la cji za ma wia -
ją cy – wy ko naw ca, ge ne ral ny wy ko naw ca – pod wy ko naw cy np. ta kie
jak zo sta ły przed sta wio ne we Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii, Ka na dzie.
W kra jach tych rzad ko po ja wia ją się rosz cze nia, bo są bar dzo pre cy zyj -
ne prze pi sy. W trak cie tej dys ku sji Si mon van der Był po dał przy kład
in we sty cji zwią za nych z igrzy ska mi olim pij skim w Lon dy nie w 2012 r.,
w któ rym wy bu do wa no wie le obiek tów na te igrzy ska i nie by ło żad nych
spo rów i rosz czeń.

Pod su mo wa nia XXVII Se mi na rium Tech nicz ne go do ko nał A. Wy -
szyń ski – Pre zes PSW NA, w któ rym po dzię ko wał au to rom re fe ra tów,
pro wa dzą cym se sje te ma tycz ne i uczest ni kom za ak tyw ny udział.

Mi łym ak cen tem pod su mo wa nia by ło wrę cze nie przez Pre ze sa
PSW NA pa miąt ko wych po dzię ko wań spon so rom se mi na rium: LO TOS
As falt (spon sor ge ne ral ny), Bu di mex, DY NA PAC, NY NAS, SKN (spon -
so rzy głów ni), BI TU NO VA, CO LAS Pol ska, Gru pa DRO GO POL, IRS, TO -

TAL, TPA (spon so rzy) oraz pa tro nom me dial nym: Ma ga zyn AU TO -
STRA DY, edro ga. pl – por tal dro go wy, IN FRA STRUK TU RA, miesięcznik
„Pol skie Dro gi”. 

Za my ka jąc se mi na rium Pre zes A. Wy szyń ski za pro sił do wzię cia
udzia łu w na stęp nym se mi na rium PSW NA, któ re od bę dzie się wio -
sną 2013 r.
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Jakub Troszyński (Fot. PSWNA)

Od lewej: Andrzej Mroziński, Andrzej Wyszyński 
(Fot. K. Jabłoński)




