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XXIX Se mi na rium Tech nicz ne PSW NA
Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych 

za pra sza na ko lej ne XXIX Se mi na rium Tech nicz ne PSW NA 
or ga ni zo wa ne w dniach 28-30 paź dzier ni ka 2013 r., 

w Cen trum Kon fe ren cyj nym WARS ZA WIAN KA Ja chran ka k/War sza wy:

„Nowa perspektywa budowy dróg w Polsce do roku 2020 – wyzwania”

Kończąca się perspektywa unijna była okresem kiedy nasz kraj dysponował rekordową
sumą pieniędzy na inwestycje drogowe. Doświadczeń z tego okresu nie wolno
bagatelizować. Zanim przystąpimy do realizacji kolejnych warto zastanowić się co
zrobić, by drogi budować sprawnie i według najwyższych obecnie standardów. 

Nie ulega wątpliwości, że w najbliższym czasie dużą naszą uwagę musimy kierować
na aspekt ekologiczny budowy dróg. Dlatego też jednym z głównych zagadnień, którymi
zamierzamy się zająć są możliwości wykorzystania destruktu asfaltowego. 

Nawiązując między innymi do dotychczasowych doświadczeń z realizacji
największego programu budowy dróg, będziemy również rozmawiać o praktykach
wykonawczych przy realizacji inwestycji drogowych.

Szcze gó ły wkrót ce na na sze stro nie in ter ne to wej www.psw na.pl

Informujemy Szanownych Czytelników, 
że w internetowej wersji kwartalnika znaleźć można:

r spis treści ostatniego wydania
r wersję elektroniczną kwartalnika w formacie PDF 
r aktualne informacje PSWNA
r podstawowe informacje o wydawcy, 

redakcji oraz adresy kontaktowe
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Wpro wa dze nie

Kru szy wa mi ne ral ne i le pisz cza as fal to we
po win ny wy ka zy wać po wi no wac two fi zy ko che -
micz ne, za pew nia ją ce od po wied nią przy czep -
ność (ad he zję) le pisz cza as fal to we go do kru -
szy wa i od por ność mie szan ki mi ne ral no -as fal -
to wej (mma) na dzia ła nie wo dy.

Ad he zja as fal tu, czy li je go przy le ga nie
do zia ren kru szy wa, jest zja wi skiem po -
wierzch nio wym i za le ży od do kład ne go kon -
tak tu obu ma te ria łów oraz od wza jem ne go po -
wi no wac twa ich po wierzch ni. Nie do sta tecz na
ad he zja, czy li sła be przy le ga nie as fal tu do zia -
ren kru szy wa, jest głów ną przy czy ną uszko -
dzeń na wierzch ni dro go wych [3].

Czyn ni ki wpły wa ją ce na ad he zję as fal tu
do kru szy wa mo żna po dzie lić na dwie gru py:
  me cha nicz ne (sto pień za wil go ce nia kru -

szy wa, za py le nie kru szy wa, mi kro tek stu ra
zia ren kru szy wa, uziar nie nie mie szan ki mi -
ne ral nej),

  fi zy ko che micz ne (cha rak ter che micz ny
kru szy wa, wła ści wo ści fi zy ko che micz ne
as fal tu) [3].

W ce lu po pra wy po wi no wac twa le pisz cza
as fal to we go do kru szy wa mo żna sto so wać
środ ki po pra wia ją ce ad he zję. Ilość i ro dzaj
środ ka ad he zyj ne go po win ny być do sto so wa -
ne do kon kret ne go kru szy wa i le pisz cza.

Przez wie le lat sta ra no się opra co wać me to -
dę, któ ra w wa run kach la bo ra to ryj nych sy mu -
lo wa ła by zmia ny w mie szan ce mi ne ral no -as -
fal to wej, za cho dzą ce w obec no ści wo dy, tem -
pe ra tu ry i in nych czyn ni ków pa nu ją cych w te -
re nie, po wo du ją cych utra tę jej pier wot nych
wła ści wo ści pro wa dzą cej do znisz cze nia na -
wierzch ni [2].

W Pol sce pierw sze ba da nia dot. po wi no -
wac twa po mię dzy kru szy wem i le pisz czem

dro go wym by ły wy ko ny wa ne zgod nie z PN -
-84/B -06714-22 „Ozna cza nie przy czep no ści
bi tu mów”. W spe cy fi ka cjach tech nicz nych ja -
ko po ziom wy ma gań wpi sy wa no za zwy czaj
war tość mi ni mum 80% po kry cia kru szy wa as -
fal tem po „te ście go to wa nia”.

W do ku men cie WT -2 2008 [7] po da no, że
oce nę przy czep no ści na le ży okre ślać na pod -
sta wie ba da nia wg PN -EN 12697-11, część C
(me to da ob my wa nia w go tu ją cej wo dzie). Za -
su ge ro wa no się praw do po dob nie zbli żo ną 
na zwą do ba da nia wg PN -84/B -06714-22, ale
za sa da obu tych me tod jest zde cy do wa nie od -
mien na. Po ziom wy ma gań po kry cia kru szy wa
le pisz czem wg WT -2 2008 po zo stał na po zio -
mie mi ni mum 80%.

W no wym do ku men cie WT -2 2010 [8]
zmie nio no po raz ko lej ny me to dy kę ba daw czą
– nor ma PN -EN 12697-11, część A (me to da
ob ra ca nej bu tel ki), ale po ziom wy ma gań po -
zo stał bez zmian, tj. mi ni mum 80% po 6h wy -
ko ny wa nia ba da nia. 

Na pod sta wie naj now szych in for ma cji uzy -
ska nych z TPA z Nie miec, wy ma ga nia po wi no -
wac twa w Niem czech zo sta ły usta lo ne na po -
zio mie 60%, ale po 24h ba da nia. 

Ba da nia wg PN -84/B -06714-22

Za sa da me to dy po le ga na od dzia ły wa niu
wrzą cej wo dy na kru szy wo oto czo ne as fal tem,
w wy ni ku któ re go mo że na stą pić czę ścio we
od my cie as fal tu. Kru szy wo oto czo ne as fal tem
umiesz cza się w pu stej zlew ce i po zo sta wia
przez 2h w tem pe ra tu rze po ko jo wej.

Do zlew ki z prób ką do da je się wo dę de sty lo -
wa ną i ogrze wa do tem pe ra tu ry wrze nia w cza -
sie 10±1min., po czym utrzy mu je się prób kę
w sta nie spo koj ne go wrze nia przez 3 min. (fot.1).

Na stęp nie prób kę wy sy pu je się na bi bu łę
(prób ka spa da jąc na bi bu łę nie po win na się
roz paść na po je dyn cze ziar na – (fot. 2). Przy -
czep ność as fal tu do kru szy wa oce nia się wi zu -
al nie, okre śla jąc w pro cen tach nie odmy tą wi -

docz ną po wierzch nię prób ki oświe tlo nej ma to -
wą ża rów ką o mo cy 60W [4].

Ba da nie wg PN -EN 12697-11:2009
Część A: Me to da ob ra ca nej bu tel ki

Kru szy wo oto czo ne as fal tem roz kła da się
luź no na me ta lo wej płyt ce lub pa pie rze po kry -
tym si li ko nem, po zo sta wia na noc w tem pe ra -
tu rze oto cze nia, a na stęp nie, do dal szej ana li -
zy, dzie li na trzy prób ki. Ka żdą z pró bek
umiesz cza się w spe cjal nej nor mo wej bu tel ce
wy peł nio nej wo dą. Bu tel ka jest za my ka na
i umiesz cza na w urzą dze niu do ob ra ca nia bu -
te lek. Bu tel ki ob ra ca ne są w tem pe ra tu rze oto -

Po wi no wac two po mię dzy kru szy wem i as fal tem.
Teo ria i prak ty ka
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* mgr inż. Ka rol Gór ski, mgr inż. Mo ni ka Zię ba 
– TPA In sty tut Ba dań Tech nicz nych Sp. z o.o.

Ka rol Gór ski*, Mo ni ka Zię ba*

Fot. 1. Go to wa nie prób ki kru szy wa oto czo ne go
as fal tem wg PN -84/B -06714-22 (fot. K. Gór ski) 

Fot. 2. Przykładowa próbka kruszywa
otoczonego asfaltem po gotowaniu 

(fot. K. Górski)



cze nia z okre ślo ną pręd ko ścią (fot. 3). Oce na
stop nia po kry cia le pisz czem zia ren kru szy wa
do ko ny wa na jest w usta lo nych od stę pach cza -
su, nie za le żnie przez dwóch do świad czo nych
la bo ran tów (fot. 4) [5).

Ba da nie wg PN -EN 12697-11:2009
Część B: Me to da sta tycz na

Kru szy wo oto czo ne as fal tem umiesz cza się
na ta cy i po zo sta wia do ostu dze nia przez
1h±5min. (fot. 5). Na stęp nie prób kę za le wa
się wo dą de sty lo wa ną o tem pe ra tu rze 19±1°C
i po zo sta wia przez 48±1h (fot. 6). Po tym cza -
sie okre śla się ilość zia ren kru szy wa, któ re nie
są cał ko wi cie oto czo ne as fal tem [5].

Ba da nie wg PN -EN 12697-11:2009
Część C: Me to da ob my wa nia 
w go tu ją cej wo dzie

Kru szy wo oto czo ne as fal tem pod da je się
ob my wa niu w go tu ją cej wo dzie (10 min.),
z uży ciem pro stych urzą dzeń, nie po wo du ją -
cych miej sco we go prze grza nia (fot. 7). Sto -
pień po kry cia zia ren kru szy wa as fal tem okre śla
się na pod sta wie zu ży cia od czyn ni ka che micz -
ne go, któ re jest pro por cjo nal ne do po wierzch -
ni kru szy wa nie po kry tej as fal tem, w od nie sie -
niu do krzy wej ka li bra cji usta lo nej wg do brze
zde fi nio wa nej me to dy (fot. 8). Od czyn ni kiem
che micz nym jest kwas chlo ro wo do ro wy
w przy pad ku kru szyw wa pien nych lub kwas flu -
oro wo do ro wy w przy pad ku kru szyw krze mia no -
wo -wa pien nych oraz krze mia no wych [5].

No we li za cja nor my 
PN -EN 12697-11:2012

W ma ju 2012 ro ku uka za ło się no we wy da -
nie nor my PN -EN 12697-11:2012 [6]. 

Do chwi li obec nej nor ma nie zo sta ła jesz -
cze prze tłu ma czo na na ję zyk pol ski. 

W od nie sie niu do me to dy ob ra ca nej bu tel ki
spre cy zo wa no, że ba da nie wy ko nu je się
na kru szy wie frak cji 8/11,2mm (ze staw pod -
sta wo wy plus 1) lub frak cji 6,3/10mm (ze staw
pod sta wo wy plus 2). Al ter na tyw nie mo że być
uży wa na frak cja 5/8mm (kru szy wo prze cho -
dzą ce przez si to #8mm i po zo sta ją ce na si cie
#5,6mm wg ze sta wu pod sta wo we go plus 1).
Tem pe ra tu ra mie sza nia po win na być rów na
tem pe ra tu rze re fe ren cyj nej da nej mie szan ki
zgod nie z PN -EN 12697-35. Aby uła twić sys -
te ma tycz ną oce nę wi zu al ną stop nia oto cze nia
zia ren kru szy wa as fal tem, do da no w nor mie
Za łącz nik A, w któ rym przed sta wio no sza blon
uła twia ją cy osza co wa nie stop nia po kry cia kru -
szy wa as fal tem.

W me to dzie sta tycz nej usta lo no, że prób kę
kru szy wa na le ży przy go to wać przez ćwiar to wa -
nie i prze sia nie przez si ta zgod nie z PN -
-EN 12697-2 w ce lu uzy ska nia 150 zia ren prze -
cho dzą cych przez si to #11,2mm i po zo sta ją -
cych na si cie #8mm (ze staw pod sta wo wy
plus 1) lub prze cho dzą cych przez si to #10mm
i po zo sta ją cych na si cie #6,3mm (ze staw pod -
sta wo wy plus 2). Osob no na le ży ogrze wać kru -
szy wo, le pisz cze oraz mi skę do mie sza nia
do tem pe ra tu ry o 15°C ni ższej niż tem pe ra tu ra
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Fot. 3. Prób ki kru szy wa oto czo ne go as fal tem
umiesz czo ne w urzą dze niu do ob ra ca nia bu te lek

(fot. K. Gór ski)

Fot. 4. Prób ka kru szy wa oto czo ne go 
as fal tem po 6h ba da nia (fot. K. Gór ski)

Fot. 5. Przy go to wa nie prób ki kru szy wa 
oto czo ne go as fal tem (fot. K. Gór ski)

Fot. 6. Prób ka kru szy wa oto czo ne go as fal tem,
za la na wo dą de sty lo wa ną (fot. K. Gór ski)

Fot. 7. Prób ka kru szy wa oto czo ne go as fal tem
pod czas go to wa nia wg PN -EN 12697-11:2009

(fot. K. Gór ski)

Fot. 8. Mia recz ko wa nie kwa su za sa dą w ce lu
okre śle nia zu ży cia od czyn ni ka che micz ne go

(fot. K. Gór ski)



mie sza nia zde fi nio wa na dla mie sza nek w nor -
mie PN -EN 12697-35 z to le ran cją ±5°C. Po -
jem nik uży wa ny do ba da nia po wi nien być pła -
sko den ny i o wy star cza ją cej sze ro ko ści, aby
uło żyć 150 zia ren w po je dyn czej war stwie
i o wy star cza ją cej wy so ko ści, aby za pew nić
cał ko wi te za nu rze nie zia ren w wo dzie. 

W me to dzie ob my wa nia w go tu ją cej wo -
dzie usta lo no, że ba da nie wy ko nu je się

na frak cji kru szy wa 8mm do 11,2mm (ze staw
pod sta wo wy plus 1) lub na frak cji 6,3mm
do 10mm (ze staw pod sta wo wy plus 2). Al -
ter na tyw nie mo żna wy brać in ną frak cję kru -
szy wa. W przy pad ku sto so wa nia kru szy -
wa 8mm do 11,2mm (ze staw pod sta wo wy
plus 1), usta lo no por cję 30±0,2g (2,0%
m/m) as fal tu. W przy pad ku sto so wa nia kru -
szy wa 6,3mm do 10mm (ze staw pod sta wo -

wy plus 2) usta lo no por cję 31,5±0,2 g
(2,1% m/m) as fal tu. Zo stał zmie nio ny rów -
nież wzór na współ czyn nik ko ry gu ją cy po -
trzeb ną ilość do zo wa ne go as fal tu
(α= 2,650 / gę stość kru szy wa).

Ró żni ce po mię dzy ró żny mi me to da mi ba -
daw czy mi po wią za nia po mię dzy kru szy wem
i as fal tem przed sta wio no w ta be li 1.
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Norma Frakcja kruszywa Ilość kruszywa Ilość asfaltu Zawartość asfaltu Uwagi
do badania [mm] [g] [g] w mma [%]

4,0/6,3 30 0,8 2,60 

PN-84/B-06714/22 6,3/10,0 50 1,8 3,47

10,0/12,5 100 2,7 2,63

8/11,2 16,0±0,2* 3,04 

5,6/8 510±2 18,0±0,2* 3,41

6,3/10,0 17,0±0,2* 3,22

6/10 150 szt. –

7/14 1500±2 31,5±0,2** 2,06

8/11,2 16,0±0,2* 3,04 

5,6/8 510±2 18,0±0,2* 3,41

6,3/10,0 17,0±0,2* 3,22

8/11,2
–

6,3/10

8/11,2
1500±2

18,0±0,2* 1,96

6,3/10,0 17,0±0,2* 2,06

Asfalt D70 lub Dp70. Badanie wykonywane
na 2 próbkach; ocena dokonywana
wizualnie przez 1 osobę na nierozdzielonej
próbce kruszywa otoczonego asfaltem.
Temperatura przygotowania próbki wynosi
150°C

Badanie wykonywane na 3 próbkach; ocena
dokonywana wizualnie przez 2 osoby na
luźnej próbce kruszywa otoczonego
asfaltem; temperatura przygotowania próbki
jest równa temperaturze referencyjnej
mieszanki wg PN-EN 12697-35

Badanie wykonywane na 1 próbce; ocena
dokonywana wizualnie przez 1 osobę;
temperatura przygotowania próbki jest o
15°C niższa od temperatury referencyjnej
mieszanki wg PN-EN 12697-35

Badanie wykonywane na 2 próbkach;
temperatura przygotowania próbki jest
równa temperaturze referencyjnej mieszanki
wg PN-EN 12697-35

Badanie wykonywane na 3 próbkach; 
ocena dokonywana wizualnie przez 
2 osoby na luźnej próbce kruszywa
otoczonego asfaltem; temperatura
przygotowania próbki jest o 25°C 
wyższa od temperatury referencyjnej
mieszanki wg PN-EN 12697-35

Badanie wykonywane na 1 próbce; ocena
dokonywana wizualnie przez 1 osobę;
temperatura przygotowania próbki wynosi
135±5°C

Badanie wykonywane na 2 próbkach;
temperatura przygotowania próbki jest
równa temperaturze referencyjnej mieszanki
wg PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-11:2009
metoda A

PN-EN 12697-11:2012
metoda A

PN-EN 12697-11:2009
metoda B

PN-EN 12697-11:2012
metoda B

PN-EN 12697-11:2012
metoda C

PN-EN 12697-11:2009
metoda C

4% masy
kruszywa

4% masy
kruszywa

150 szt. 

UWAGI:
* – ilość asfaltu koryguje się ze względu na gęstość kruszywa (α=2,650 / gęstość kruszywa)

** – ilość asfaltu koryguje się ze względu na gęstość kruszywa (α=2,700 / gęstość kruszywa)

Ta be la 1. Ze sta wie nie wy ma gań po szcze gól nych me tod ba daw czych przy czep no ści (ad he zji) wg ró żnych norm
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Wy ni ki ba dań

W La bo ra to rium Ba daw czym TPA w Prusz -
ko wie zre ali zo wa no w 2012r. sze ro ki pro gram
ba daw czy, w któ rym wy ko na no ba da nia wg
PN -84/B -06714-22 oraz PN -EN 12697-
11: 2009 me to dą ob ra ca nej bu tel ki po 6h
i 24h ba da nia, me to dą sta tycz ną oraz me to dą
ob my wa nia w go tu ją cej wo dzie (w cza sie pod -
ję cia re ali za cji tych ba dań nie by ła jesz cze
opu bli ko wa na przez CEN no we li za cja nor my
PN -EN 12697-11). 

W pro gra mie za sto so wa no kru szy wa o ró -
żnej za war to ści SiO2 [1]:
  me la fir (48-56%),
  po lo dow co we kru szy wo prze kru szo ne, 
  oto cza ki (50-100%),
  do lo mit (0-5%),
  wa pień (0-10%),
  kwar cyt (90-100%),
  ba zalt (34-54%),
  ga bro (40-52%).

Do ota cza nia kru szyw zo stał uży ty as falt
dro go wy 35/50 i as falt mo dy fi ko wa ny
PMB 45/80-55 oraz dwa po pu lar ne środ ki ad -
he zyj ne ozna czo ne sym bo la mi A i B
w tabelach 2-5, w których ze sta wio no wy ni ki
ba dań przy czep no ści (po wi no wac twa) wy ko -
na nych wg ró żnych norm. 

W ta be li 2 zo sta ły wy ró żnio ne (ko lo rem
czer wo nym) war to ści przy czep no ści as fal tu
do kru szy wa po ni żej po zio mu 80%, przy ję te go
ja ko wy ma ga ny w Pol sce.

W ta be li 3 zo sta ły wy ró żnio ne (ko lo rem
czer wo nym) war to ści po wi no wac twa as fal tu
do kru szy wa po ni żej po zio mu 80%, wy ma ga -
ne go w Pol sce po 6h ba da nia.

W ta be li 4, wy nik „0” ozna cza, że wszyst kie
ziar na po ba da niu by ły w 100% oto czo ne as -
fal tem.

W ta be li 5 zo sta ły wy ró żnio ne (ko lo rem
czer wo nym) war to ści po wi no wac twa as fal tu
do kru szy wa po ni żej po zio mu 80%, po da ne go
w WT -2 2008. W na wia sach po da no rów nież
sto pień oto cze nia kru szy wa as fal tem wg oce ny
wzro ko wej (nor ma nie wy ma ga ta kiej oce ny),
po nie waż cza sa mi wy ni ki oce ny są roz bie żne
(fot. 9 i fot. 10).

Wnio ski

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych ba dań
przy czep no ści (po wi no wac twa) mo żna wy su -
nąć na stę pu ją ce wnio ski:

• Żad ne z kru szyw uży wa nych do ba dań,
oto czo nych as fal tem 35/50 bez do dat ku środ -
ka ad he zyj ne go, ba da nych wg PN -84/B -
-06714/22 nie speł nia wy ma ga ne go po zio -
mu 80% przy czep no ści.

• Do da tek 0,2% środ ka ad he zyj ne go do as -
fal tu 35/50 uży te go do ba da nia przy czep no ści
wg PN -84/B -06714/22, po zwa la uzy skać wy -
ma ga ny po ziom 80% przy czep no ści dla
wszyst kich kru szyw uży wa nych do ba dań.

• Kru szy wa wa pien ne, ba zal to we i ga bro we
oto czo ne as fal tem PMB 45/80-55 bez do dat -
ku środ ka ad he zyj ne go, ba da ne wg PN -84/B -
-06714/22, speł nia ją wy ma ga nie 80% przy -
czep no ści. W przy pad ku po zo sta łych kru szyw
uży wa nych do ba dań ko niecz ne jest uży cie
min. 0,2% środ ka ad he zyj ne go, aby speł nić
wy ma ga nie.

• Przy wy ko ny wa niu ba da nia wg PN -
-EN 12697-11:2009 część A, do da tek środ ka

ad he zyj ne go w ilo ści 0,4% do as fal tu 35/50
nie za pew nia uzy ska nia wy ma ga ne go po wi no -
wac twa 80% po 6h ba da nia w przy pad ku kru -
szy wa do lo mi to we go i wa pien ne go. Wi zu al nie
mo żna stwier dzić, iż na wy nik ba da nia wpły wa
głów nie me cha nicz ne ście ra nie się kra wę dzi
kru szy wa i je go płasz czyzn bocz nych po wo -
du ją ce męt nie nie wo dy w bu tel ce pod czas
ba da nia.

• Ba da nie po wi no wac twa po mię dzy kru szy -
wem i as fal tem wg PN -EN 12697-11: 2009
część B jest ba da niem ła god nym. Nie stwier -
dzo no żad nych ubyt ków w otocz ce as fal to wej
na po wierzch ni zia ren kru szyw uży wa nych
do ba dań.

• Wy ni ki ba dań po wią za nia po mię dzy kru -
szy wem i as fal tem wg PN -EN 12697-11:2009
część C kru szyw: do lo mi to we go, ba zal to we go,
ga bro we go oraz po lo dow co we go są roz bie żne
z oce ną wzro ko wą. Zbie żno ści oce ny ilo ścio -
wej i wi zu al nej za uwa żo no je dy nie w przy pad -
ku wa pie ni, me la fi ru i kwar cy tu.

Bi blio gra fia
[1] Bła że jow ski K., Styk S. Tech no lo gia warstw as fal to wych,

WKŁ War sza wa 2004
[2] Ja sku ła P. Nisz czą ce od dzia ły wa nie wo dy i mro zu

na mie szan ki mi ne ral no – as fal to we – prze gląd li te ra tu -
ry, Dro gi i Mo sty nr 4, War sza wa 2004

[3] Trza ska E. Ad he zja as fal tu do kru szy wa, Naf ta -Gaz
nr 6/2011

[4] PN -84/B -06714/22: 1984 Kru szy wa mi ne ral ne – Ba da -
nia – Ozna cza nie przy czep no ści bi tu mów

[5] PN -EN 12697-11: 2009 – Mie szan ki mi ne ral no -as fal -
to we. Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
na go rą co. Część 11: Ozna cza nie po wi no wac twa po -
mię dzy kru szy wem i as fal tem

[6] PN -EN 12697-11: 2012 – Mie szan ki mi ne ral no -as fal -
to we. Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
na go rą co. Część 11: Ozna cza nie po wi no wac twa po -
mię dzy kru szy wem i as fal tem (oryg.)

[7] Wy ma ga nia Tech nicz ne. Na wierzch nie as fal to we na dro -
gach pu blicz nych, WT -2 2008, War sza wa 2008

[8] Wy ma ga nia tech nicz ne. Na wierzch nie as fal to we na dro -
gach kra jo wych, Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we, WT -
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Fot. 9. Dolomit – próbka po badaniu 
wg PN-EN 12697-11: 2009 część C,

asfalt 35/50, 0,2% środka adhezyjnego B.
Stopień pokrycia asfaltem wg oceny

normowej 100%, wg oceny wzrokowej 80% 
(fot. K. Górski).

Fot. 10. Bazalt – próbka po badaniu 
wg PN-EN 12697-11: 2009 część C, asfalt 35/50,

brak środka adhezyjnego. 
Stopień pokrycia asfaltem wg oceny

normowej 49%, wg oceny wzrokowej 20% 
(fot. K. Górski)
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Ty tu łem wstę pu

Jak świat sta ry, dłu gi i sze ro ki czę sto by wa
tak, że mi mo ist nie nia i po sia da nia „na rzę dzi”,
któ re mo gą nam po móc w roz wią za niu choć
czę ści na szych pro ble mów, to z ta kich czy in -
nych po wo dów ma my opo ry przed ich za sto -
so wa niem. Nie ina czej jest rów nież w przy pad -
ku sto so wa nia wap na hy dra ty zo wa ne go czy też
wy peł nia cza mie sza ne go do mie sza nek mi ne -
ral no -as fal to wych (da lej mma), cho ciaż są to
ma te ria ły zna ne i z po wo dze niem sto so wa ne
w bu dow nic twie dro go wym w wie lu kra jach
na ca łym świe cie od po nad 100 lat. 

Jak to się wszyst ko za czę ło

Po cząt ki sto so wa nia wap na hy dra ty zo wa ne -
go w bu dow nic twie dro go wym do pro duk cji
mma da tu je się na po czą tek XX wie ku. Jed nak
po mi mo po zy tyw nych wy ni ków z pierw szych
te stów, w któ rych uży to wap na, mu sia ło upły -
nąć aż 60 lat by na ukow cy, a ich śla dem dro -
go wcy, po now nie od kry li i do ce ni li je go po zy -
tyw ny wpływ na pa ra me try mma. 

Bar dzo du ży wpływ na po wrót do tej tech no -
lo gii mia ły za kro jo ne na sze ro ką ska lę pro gra -
my ba daw cze, któ re wy ko na no w USA na po -
cząt ku lat 70. ubie głe go wie ku. Ce lem pro gra -
mów by ło wy ja śnie nie, gwał tow nej i szyb ko
po stę pu ją cej de gra da cji na wierzch ni as fal to -
wych na te re nie USA. Bar dzo istot ny był fakt,
iż de gra da cja wy stą pi ła na ca łym ob sza rze
USA, nie za le żnie od te go czy by ły to sta ny
o ła god nym kli ma cie, gdzie tem pe ra tu ra oto -
cze nia w cią gu ca łe go ro ku ni gdy nie spa da
po ni żej ze ra stop ni Cel sju sza, czy też su ro -
wym i mroź nym, gdzie ilość przejść przez „ze -
ro” jest znacz na. Nie ste ty do dnia dzi siej sze go
nie uda ło się po dać, w spo sób któ ry nie bu -

dził by wąt pli wo ści, przy czyn uza sad nia ją cych
jed no cze sne i tak szyb kie wy stą pie nie de gra -
da cji na wierzch ni o tak du żym za się gu te ry to -
rial nym. Usta lo no jed nak, że bez po śred ni
wpływ na wy stą pie nie de gra da cji na wierzch ni
as fal to wych mia ły m.in.:
 kry zys naf to wy w efek cie, któ re go po ja wi ła

się na ro dzi mym ryn ku ro pa naf to wa z no -
wych źró deł, 

 pro duk cja no wych ro dza jów as fal tów, któ re
po ja wi ły się na ryn ku, co by ło efek tem ww.
zjawska,

 sto so wa nie w mma kru szyw z in nych, no -
wych źró deł,

 wzmo żo ny ruch sa mo cho dów cię ża ro wych,
więk szych i cię ższych niż do tych czas.
Po mi mo, iż po da ne po wy żej przy czy ny ni -

gdy nie wy ja śni ły jed no znacz nie źró dła gwał -
tow nej de gra da cji na wierzch ni as fal to wych, to
ba da czom uda ło się do kład nie usta lić i opi sać
sam me cha nizm (pro ces) od po wie dzial ny
za ich nisz cze nie.

Za je den z głów nych czyn ni ków de ter mi nu ją -
cych ży wot ność na wierzch ni uzna li bo wiem,
przy czep ność as fal tu do po wierzch ni kru szy wa.

Re zul ta tem prze pro wa dzo nych ba dań by ło
m.in.: „od kry cie na no wo” wap na hy dra ty zo -
wa ne go, ja ko naj sku tecz niej dzia ła ją ce go
środ ka ad he zyj ne go, efek tyw nie zwięk sza ją ce -
go przy czep ność po mię dzy as fal tem i kru szy -
wem, nie za le żnie od sto so wa nych kom bi na cji
tych dwóch skła do wych mma. Za rów no
przy kru szy wie za sa do wym, jak i kwa śnym,
któ re nie naj le piej „lu bi” się z as fal tem, wap -
no ujaw nia ło swój po zy tyw ny wpływ na po pra -
wę ad he zji na gra ni cy kru szy wo -as falt w mma. 

Kon ty nu acją ba dań, roz po czę tych w la -
tach 70. XX w., był pro gram SHRP (ang. Stra -
te gic Hi gh way Re se arch Pro gram), któ re go
głów nym ce lem by ło zgłę bie nie wie dzy o pro -
ce sach i me cha ni zmach za cho dzą cych w mma
od mo men tu ich pro duk cji, po przez ca ły okres
eks plo ata cji w ró żnych wa run kach kli ma tycz -
nych i eks plo ata cyj nych. Do dat ko wo pro gram

ba daw czy za owo co wał no wy mi da ny mi do ty -
czą cy mi od dzia ły wa nia wap na hy dra ty zo wa ne -
go na wła ści wo ści mma. Po ka zał, że wap no
hy dra ty zo wa ne jest nie tyl ko naj efek tyw niej
dzia ła ją cym środ kiem ad he zyj nym, ale rów -
nież bar dzo po zy tyw nie wpły wa na sze reg in -
nych pa ra me trów mma.

Wie dza po zy ska na w ww. oraz in nych wy ko na -
nych pro gra mach ba daw czych sta ła się pod sta -
wą, wy ko rzy sty wa ną przy opra co wy wa niu do ku -
men tów tech nicz nych do pro jek to wa nia na -
wierzch ni as fal to wych dróg i au to strad, któ re
cha rak te ry zu ją się wy dłu żo nym cza sem eks plo -
ata cji i lep szy mi pa ra me tra mi od por no ścio wy mi.

Efek ty sto so wa nia 
wap na hy dra ty zo wa ne go w mma

Jak wy ni ka z przed sta wio nych do tej po ry
in for ma cji, wap no hy dra ty zo wa ne sto so wa ne
w po sta ci czy stej czy też w for mie wy peł nia cza
mie sza ne go dzię ki swo im uni kal nym wła ści -
wo ściom jest nie tyl ko bar dzo efek tyw nym
środ kiem ad he zyj nym, dzia ła ją cym sku tecz -
nie, w prze ci wień stwie do che micz nych środ -
ków ad he zyj nych, przy do wol nej kom po zy cji
ro dza jów: as fal tu i kru szyw w mma, ale wy ka -
zu je rów nież sze reg in nych wła ści wo ści, któ re
ma ją bar dzo ko rzyst ny wpływ na po zo sta łe pa -
ra me try mie sza nek. Sto su jąc wap no hy dra ty -
zo wa ne istot nie wpły wa my na: 
 zwięk sze nie od por no ści mie szan ki na dzia -

ła nie wo dy oraz ni skich war to ści tem pe ra -
tu ry (mro zu),

 zwięk sze nie sztyw no ści mma w pod wy ż-
szo nych za kre sach tem pe ra tu ry,

 zmniej sze nie po dat no ści na wierzch ni
na ko le ino wa nie,

 ogra ni cze nie utle nia nia i usztyw nia nia się
mie szan ki, po wo do wa ne pro ce sa mi sta rze -
nio wy mi lepiszcza za cho dzą cy mi pod czas
jej pro duk cji i eks plo ata cji na wierzch ni,

 po pra wę od por no ści na wierzch ni na spę -
ka nia ni sko tem pe ra tu ro we i od bi te,

Jak poprawić parametr ITSR
w mieszankach mineralno-asfaltowych
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 zwięk sze nie dy na micz ne go mo du łu sztyw -
no ści mie szan ki za le żnie od ilo ści do da wa -
ne go Ca(OH)2 i ro dza ju mie szan ki mi ne ral -
no -as fal to wej,

 zwięk sze nie wy trzy ma ło ści mma na roz cią -
ga nie, co prze kła da się na zwięk sze nie od -
por no ści na spę ka nia i ich roz wój,

 wy dłu że nie trwa ło ści na wierzch ni o 20-
50% w sto sun ku do mie sza nek nie za wie ra -
ją cych wap na hy dra ty zo wa ne go.

Wap no hy dra ty zo wa ne

Na ryn ku wap no hy dra ty zo wa ne do stęp ne
jest w po sta ci bia łe go, drob no ziar ni ste go
prosz ku, po wsta łe go w kon tro lo wa nym pro ce -
sie ga sze nia wo dą wap na pa lo ne go. Wy rób ten
pod ką tem uziar nie nia jest zbli żo ny do stan -
dar do wo sto so wa ne go w pro duk cji mma wy -
peł nia cza wa pien ne go, po tocz nie na zy wa ne go
mącz ką wa pien ną, jed nak o du żo bar dziej roz -
bu do wa nej po wierzch ni wła ści wej. 

Wo do ro tle nek wap nia jest związ kiem bez za -
pa cho wym, bar dzo ak tyw nym che micz nie o sil -
nie za sa do wym cha rak te rze, wy ka zu je bar dzo
wy so ki wskaź nik pH na po zio mie oko ło 12. Jest
sta bil ny ter micz nie w wy so kich za kre sach tem -
pe ra tu ry, do cho dzą cych na wet do 250°C, któ re
wy stę pu ją w pro ce sie pro duk cji mma.

Aspha cal®

Aspha cal jest ho mo ge nicz ną, nie roz se gre -
go wu ją cą się pod czas trans por tu i skła do wa -
nia mie sza nia ną od po wied niej ja ko ści wy peł -
nia cza wa pien ne go i wo do ro tlen ku wap nia
o pro por cjach do sto so wa nych do in dy wi du al -
nych po trzeb klien ta. 

Aspha cal® ofe ro wa ny na ryn ku przez gru pę
Lho ist jest wy ro bem bu dow la nym. Speł nia
wy ma ga nia nor my PN -EN 13043, a ta kże jest
do pusz czo ny do sto so wa nia przez do ku men ty
tech nicz ne tj. WT -1 (wy da ne przez Ge ne ral ną
Dy rek cję Dróg Kra jo wych i Au to strad) oraz
nor my z se rii PN -EN 13108, zwią za ne z pro -
duk cją mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych.

Proporcje i metody dozowania
do mma wapna hydratyzowanego
i wypełniacza mieszanego

Naj czę ściej wap no hy dra ty zo wa ne do da wa -
ne jest w ilo ści 1,0-3,0% wa go wo w sto sun ku
do ilo ści su che go kru szy wa za war te go
w mma. Jed no cze śnie o ta ką sa mą ilość re du -
ku je się do da tek wy peł nia cza wa pien ne go.

Ist nie je wie le me tod do da wa nia wap na
do mma pod czas ich pro duk cji. 

Naj czę ściej wap no hy dra ty zo wa ne do da je
się do kru szy wa tuż przed wtry skiem as fal tu
do mie szal ni ka:
 w for mie su chej, ja ko czy sty wo do ro tle nek

wap nia. 
 w for mie wy peł nia cza mie sza ne go

– Aspha cal®.
Jak wspo mnia no wcze śniej przy wpro wa -

dza niu wap na hy dra ty zo wa ne go do mma re du -
ku je się o ta ką sa mą ilość wy peł nia cza wa -
pien ne go. Przy kła do wo przy wpro wa dze niu
2,0 % (m/m) do dat ku wap na hy dra ty zo wa ne go
do mma o ta ką sa mą ilość zmniej sza się wiel -
kość do dat ku wy peł nia cza wa pien ne go. Czę -
sto fakt ten po zo sta je nie zau wa żo ny przez oso -
by od po wie dzial ne za fi nan se w fir mach wy ko -
nu ją cych na wierzch nie as fal to we czy też pro -
du cen tów mma, mi mo iż wpły wa on ko rzyst nie
na eko no mi kę pro duk cji i wbu do wy wa nia
mma.

De cy du jąc się na sto so wa nie ofe ro wa ne go
przez Lho ist wy peł nia cza mie sza ne go Aspha cal®

otrzy mu je my go to wy do uży cia wy rób, w któ rym
za war tość wo do ro tlen ku wap nia jest zgod na
z na szy mi (klien ta) in dy wi du al ny mi po trze ba mi
tak, by za pew nić za kła da ną ilość do dat ku wap na
hy dra ty zo wa ne go w mma. 

Do dat ko wym atu tem przy sto so wa niu wy -
peł nia cza mie sza ne go Aspha cal®, jest brak
ko niecz no ści wy po sa że nia wy twór ni mma
w do dat ko wy zbior nik/si los, gdyż wy ko rzy stu -
je się do te go ce lu do tych cza so wy zbior nik
na wy peł niacz wa pien ny.

Rola aktywnego wypełniacza
Asphacal® przy budowie autostrady
A4 na odcinku Węzeł Szarów-Węzeł
Brzesko (km 455+900–479 +000) 
– doświadczenia firmy
Polimex-Mostostal SA 

Od chwi li opu bli ko wa nia za rzą dze nia nr 102
Ge ne ral ne go Dy rek to ra Dróg Kra jo wych i Au -
to strad z dnia 19.11.2010 r. za le ca ją ce go sto -

so wa nie wy ma gań tech nicz nych na dro gach
kra jo wych za war tych w „WT -2 2010 Na -
wierzch nie as fal to we na dro gach kra jo wych.
Wy ma ga nia tech nicz ne” wraz z za łącz ni kiem
nr 1 za wie ra ją cym „In struk cję ba daw czą: okre -
śla nie od por no ści pró bek mie sza nek mi ne ral -
no–as fal to wych na dzia ła nie wo dy i mro zu
(ITSR)”, la bo ra to ria pro jek tu ją ce i ba da ją ce
mma za czę ły sy gna li zo wać pro ble my z uzy ski -
wa niem wy ma ga nych ka te go rii od por no ści
na wo dę.

W WT -2 2010 przy ję to na stę pu ją ce wy ma -
ga nia przy pi sa ne do mie sza nek prze zna czo -
nych na po szcze gól ne war stwy kon struk cyj ne:
 IT SR70 – pod bu do wa mi ne ral no -as fal to wa
 IT SR80 – war stwa wią żą ca
 IT SR90 – war stwa ście ral na

Wy bór ka te go rii nie był po prze dzo ny żad ny -
mi ba da nia mi, ani w ska li la bo ra to ryj nej, ani
na od cin kach do świad czal nych.

Pro ble my z po wy ższym ba da niem naj le piej
zo bra zu je rocz na „wal ka” z jed ną z re cept mie -
szan ki AC 22W 25/55-60, za pro jek to wa ną
z uży ciem kru szyw do lo mi to wych, prze zna czo -
ną na war stwę wią żą cą dro gi ob cią żo nej ru -
chem ka te go rii KR 5-6 (ta be la 1). 

Ta be la 1. Skład mma AC22W 25/55-60 
z wy peł nia czem wa pien nym 

Składniki %(m/m)

16/22 do lo mit 25,8

8/16 do lo mit 14,4
4/8 do lo mit 13,4
0/4 do lo mit 11,5
2/5 ga bro 11,0
0/2 ga bro 16,3
wy peł niacz wa pien ny 3,3
as falt PMB 25/55-60 4,3

Od lu te go do grud nia 2011 ro ku La bo ra to rium
Bi tu micz ne Po li mex -Mo sto stal SA wy ko na ło 28
ba dań ITSR mma o skła dzie po da nym w ta be li 1
(za rów no z za ro bów la bo ra to ryj nych mma jak
i z kil ku za ro bów wy two rzo nych w WMB) z uży -
ciem ró żnych środ ków ad he zyj nych.

Ka żda mie szan ka zo sta ła prze ba da na w za -
kre sie zgod no ści pod sta wo wych pa ra me trów
z re cep tą. Wszyst kie wy ni ki by ły zgod ne z re -
cep tą w ra mach do pusz czal nych to le ran cji. 

Nie ste ty, je że li cho dzi o ba da nie ITSR, za -
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ob ser wo wa no nie po ko ją ce zja wi sko – brak 
po wta rzal no ści ba da nia.

Z uwa gi na do tych czas pa nu ją ce prze ko na -
nie, iż ska ły osa do we nie wy ma ga ją sto so wa -
nia środ ków ad he zyj nych w związ ku z do brą
przy czep no ścią as fal tu do te go ro dza ju ska ły,
obec nie sto so wa ne środ ki ad he zyj ne oka za ły
się być nie wy star cza ją ce. Do dat ko wym pro -
ble mem mo gło być osią gnię cie wy ma ga nych
ka te go rii ITSR mie szan ki mi ne ral no -as fal to -
wej, w któ rej mie szan ka mi ne ral na skła da się
z kwa śnych i za sa do wych kru szyw.

Roz wią za niem po wy ższe go pro ble mu by ło
za sto so wa nie „na tu ral ne go” środ ka ad he zyj -
ne go czy li wap na hy dra ty zo wa ne go. Na pod -
sta wie opra co wa nia do tych cza so wych, świa to -
wych do świad czeń w za kre sie sto so wa nia
wap na hy dra ty zo wa ne go i wy peł nia cza mie -
sza ne go do mma, przed sta wio ne go przez do -
staw cę wap na (Lho ist), wy ko na no w la bo ra to -
rium Po li mex -Mo sto stal za ro by mma z do dat -
kiem 1,0% (m/m), 1,2% (m/m) i 1,5% (m/m)
wap na w sto sun ku do mie szan ki mi ne ral nej.
Wap no hy dra ty zo wa ne wpro wa dzo no w skład
mie szan ki mi ne ral nej, za stę pu jąc część wy -
peł nia cza wa pien ne go wap nem. Po zy tyw ny
wy nik ITSR=82% uzy ska no przy za war to -
ści 1,5% wap na (ta be la 2).

Bio rąc pod uwa gę na stę pu ją ce prze słan ki:
 ko niecz ność wbu do wa nia ma te ria łów zgro -

ma dzo nych już na wy twór ni w spo sób pew -
ny, nie wzbu dza ją cy wąt pli wo ści co do pa -
ra me trów osią ga nych przez mma,

 zja wi sko bra ku po wta rzal no ści wy ni ków ITSR,
 osią gnię ty po zy tyw ny wy nik ITSR z za sto -

so wa niem wap na hy dra ty zo wa ne go
w mma, zbli żo ny do gra ni cy wy ma gań dla
mma na warstwę wią żą cą ,

 ni ższe wy ma ga nia ka te go rii ITSR mma
na warstwę pod bu do wy,

zde cy do wa no się za pro jek to wać mie szan kę
mi ne ral no -as fal to wą z uży ciem wap na hy dra ty -
zo wa ne go, prze zna czo ną na war stwę pod bu do -
wy dro gi ob cią żo nej ru chem ka te go rii KR5 -6
(ta be la 3).

Na eta pie ba dań la bo ra to ryj nych ozna czo no
po ziom ITSR przy ró żnej za war to ści wap na hy -
dra ty zo wa ne go. Uzy ska ne wy ni ki przed sta wio -
no w ta be li 4.

Na stęp nym punk tem pro gra mu ba daw cze go
by ło spraw dze nie po wta rzal no ści wy ni ków

ITSR mie szan ki AC22P 35/50 z 1,5% za war to -
ścią wap na w sto sun ku do mie szan ki mi ne ral -
nej, spo rzą dzo nej w ko lej nych za ro bach la bo -
ra to ryj nych (ta be la 5).

Osią gnię cie po wta rzal no ści wy ni ków ITSR
z za ro bów la bo ra to ryj nych mma po zwo li ło
na pod ję cie de cy zji o wy pro du ko wa niu za ro -
bów na WMB.

Na le ża ło roz wią zać jesz cze je den pro blem
tech nicz ny. Wy twór nia, bę dą ca w na szym
użyt ko wa niu, nie dys po no wa ła do dat ko wym
zbior ni kiem umo żli wia ją cym do zo wa nie
wap na. 

W za ist nia łej sy tu acji, ide al nym roz wią za -
niem oka zał się do stęp ny na ryn ku, ja ko pro -
dukt han dlo wy, wy peł niacz mie sza ny Aspha -
cal®. Aby uzy skać 1,5 % (m/m) wap na hy dra -
ty zo wa ne go w sto sun ku do mie szan ki mi ne ral -
nej, ko niecz no ścią sta ło się za sto so wa nie wy -
peł nia cza mie sza ne go o od po wied niej za war -
to ści wap na hy dra ty zo wa ne go. Na na szą proś -
bę pro du cent, Lho ist Pol ska wy pro du ko wał
wy peł niacz mie sza ny Aspha cal® o sym bo lu
H50, co ozna cza, iż 50 % za war to ści w ca łej
je go ma sie sta no wi wap no hy dra ty zo wa ne. Za -
sto so wa nie wy peł nia cza mie sza ne go Aspha -
cal® cał ko wi cie roz wią za ło pro blem do zo wa -
nia wap na na WMB.

Wio sną 2012 ro ku wy ko na no w WMB kil ka
za ro bów mma z 3%(m/m) za war to ścią wy peł -
nia cza mie sza ne go Aspha cal H50. Osią gnię to
za do wa la ją ce wy ni ki ITSR (ta be la 6).

Koń co wym po twier dze niem sku tecz no ści
za sto so wa nia wy peł nia cza mie sza ne go Aspha -
cal H50, by ły wy ni ki ba dań ITSR prze pro wa -
dzo ne rów no le gle przez dwa la bo ra to ria
na mie szan ce AC22P 35/50 po bra nej bez po -
śred nio z pro duk cji (ta be la 7).
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Ta be la 2. Wy ni ki ba dań ITSR mma AC22W 25/55-60 z ró żną za war to ścią 
wap na hy dra ty zo wa ne go

Za war tość wap na hy dra ty zo wa ne go 1% 1,2% 1,5% 
w sto sun ku do mma (m/m) (m/m) (m/m) 

Wskaź nik wy trzy ma ło ści na roz cią ga nie po śred nie ITSR [%] 75 80 82

Wy ma ga na ka te go ria ITSR mma na war stwę wią żą cą [%] 80

Ta be la 4. Wy ni ki ba dań ITSR mma AC22P 35/50 z ró żną za war to ścią 
wap na hy dra ty zo wa ne go

Za war tość wap na hy dra ty zo wa ne go 1% 1,2% 1,5% 
w sto sun ku do mma (m/m) (m/m) (m/m) 

Wskaź nik wy trzy ma ło ści na roz cią ga nie po śred nie ITSR [%] 66 73 82

Wy ma ga na ka te go ria ITSR mma na war stwę wią żą cą [%] 70

Ta be la 3. Pro jekt skła du mma AC22P 35/50
KR 5-6

Składniki %(m/m)

16/22 do lo mit 26,9%

8/16 do lo mit 19,2%

4/8 do lo mit 17,3%

0/4 do lo mit 19,2%

0/2 kwarc 10,6 %

wy peł niacz wa pien ny 2,9%

as falt 35/50 4,0%

Ta be la 5. Wy ni ki ba dań ITSR mma AC22P 35/50 KR 5-6 z za war to ścią 1,5%(m/m) 
wap na hy dra ty zo wa ne go w sto sun ku do mie szan ki mi ne ral nej

Zaroby laboratoryjne I zarób II zarób III zarób
Wskaź nik wy trzy ma ło ści na roz cią ga nie po śred nie ITSR [%] 78 84 82

Ta be la 6. Wy ni ki ITSR mma AC22P 35/50 KR 5-6 z 3%(m/m) za war to ścią wy peł nia cza 
mie sza ne go Aspha cal H50

Zaroby na WMB I zarób II zarób III zarób
Wskaź nik wy trzy ma ło ści na roz cią ga nie po śred nie ITSR [%] 83 73 78



Ta be la 7. Wy ni ki rów no le głych ba dań 
ITSR mma AC22P 35/50 KR 5-6 z 3%(m/m)

za war to ścią wy peł nia cza mie sza ne go 
Aspha cal H50 

Lababoratorium Lab. I Lab. II
Wskaź nik wy trzy ma ło ści 
na roz cią ga nie po śred nie 75 74
ITSR [%]

Pod su mo wa nie

Jak wy ni ka w przed sta wio nych w ni niej szym
ar ty ku le in for ma cji – prak ty ka po twier dzi ła
teo rię. Sto so wa nie wap na hy dra ty zo wa ne go

w ro li środ ka ad he zyj ne go w „czy stej po sta ci”,
czy też w po sta ci wy peł nia cza mie sza ne go
Aspha cal®, zna czą co po pra wia nie tyl ko przy -
czep ność as fal tu do kru szy wa, ale rów no cze -
śnie po zy tyw nie wpły wa na wie le in nych pa ra -
me trów mma, któ re opi sa no w pierw szej czę -
ści ar ty ku łu. Na uwa gę za słu gu je ta kże, przed -
sta wio ny w dru giej czę ści ar ty ku łu, po zy tyw ny
efekt uży cia wy peł nia cza mie sza ne go w po sta -
ci po pra wy pa ra me tru od por no ści mma na
dzia ła nie wo dy i mro zu (ITSR). 

Za sto so wa nie przez Po li mex -Mo sto stal ak -
tyw ne go wy peł nia cza mie sza ne go Aspha cal®

po zwo li ło nie tyl ko na osią gnię cie wy ma ga -
nych przez pra wo pa ra me trów ja ko ścio wych
mma, ale umo żli wi ło ta kże uzy ska nie wy mier -
nych ko rzy ści fi nan so wych (oszczęd no ści),
któ re w przy pad ku nie speł nie nia wy ma gań
ITSR mma, mu sia ły by zo stać prze zna czo ne
np. na za kup no we go kru szy wa.

Ma jąc na uwa dze po wy ższe oko licz no ści po -
par te prze pro wa dzo ny mi ba da nia mi, na le ży
uznać, że sko rzy sta nie z mo żli wo ści ja kie ofe ru -
je Aspha cal®, po zwa la na roz wią za nie wie lu
pro ble mów zwią za nych z osią ga niem przez
mma wy ma ga nych pa ra me trów ja ko ścio wych.

Wal ne Ze bra nie Człon ków PSW NA 
Falenty 25.03.2013 r.

W Walnym Zebraniu Członków PSWNA, które odbyło się w Cen trum
Kon fe ren cyj nym Falenty k/War sza wy, wzię ło udział 11 z 21 człon ków
zwy czaj nych upraw nio nych do gło so wa nia re pre zen tu ją cych 17 gło sów. 

Pod czas WZCz zo sta ły omó wio ne i pod ję te uchwa ły do ty czą ce m.in.:
1. Roz li cze nia fi nan so we go ro ku 2012.
2. Udzie le nia ab so lu to rium dla Za rzą du za rok 2012.
3. Wy bo rów do władz Za rzą du PSW NA V Ka den cji.
4. Kie run ków dzia łal no ści PSW NA.

Do Za rzą du PSW NA zo sta li po wo ła ni:
1. An drzej Wy szyń ski – Pre zes
2. Adam Woj czuk – Czło nek Za rzą du
3. Zbi gniew Brze ziń ski – Czło nek Za rzą du 
4. To masz Prze radz ki – Czło nek Za rzą du

Do Ko mi sji Re wi zyj nej PSW NA zo sta li po wo ła ni:
1. Grze gorz So chań ski
2. An drzej Mro ziń ski
3. Ja cek Ha rat

Do Są du Ko le żeń skie go PSW NA zo sta li po wo ła ni:
1. Ka ta rzy na Owcza rek
2. An drzej Szyl ler
3. Sta ni sław Wasz kie wicz

Po krót kiej dys ku sji na te mat dzia łal no ści PSW NA W 2013 ro ku WZCz
pod ję ło do dat ko we uchwa ły w spra wach:

• pod ję cia współ pra cy PSW NA z uczel nia mi tech nicz ny mi,
• udzie le nia Za rzą do wi PSW NA man da tu do dzia ła nia, 
• w za kre sie ba da nia przy czyn błę dów wy ko naw czych,
• za cie śnie nia współ pra cy PSW NA z GDD KiA i in ny mi Za ma wia ją cy -

mi, szcze gól nie w za kre sie opi nio wa nia i kon sul ta cji no wych tech -
no lo gii.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PSWNA
Kielce, 22.05.2013 r.

Podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Cen trum Tar go wym Kiel ce
od by ło się Nad zwy czaj ne Wal ne Ze bra nie Człon ków PSWNA, w któ rym
wzię ło udział 12 z 23 człon ków zwy czaj nych upraw nio nych do gło so wa -
nia re pre zen tu ją cych 15 gło sów.

Pod czas tego WZCz zo sta ły omó wio ne i pod ję te uchwa ły do ty czą ce
m.in.: wy bo rów uzu peł nia ją cych władz PSW NA V ka den cji.

No wy mi człon ka mi Za rzą du zo sta li wy bra ni:
1. Wal de mar Mer ski – Eu ro via Pol ska S.A.
2. Igor Rut t mar – TPA In sty tut Ba dań Tech nicz nych Sp. z o.o.

Fir ma Eu ro via Pol ska przy stą pi ła do na sze go Sto wa rzy sze nia ja ko
czło nek wspie ra ją cy po 2-let niej prze rwie. Spe cja li ści fir my Eu ro via
z pew no ścią bę dą słu żyć du żym wspar ciem me ry to rycz nym przy re ali -
za cji dzia łań Sto wa rzy sze nia oraz na rzecz jego człon ków.

Konferencje, seminaria

XXIX Se mi na rium Tech nicz ne PSW NA
PSW NA za pra sza na ko lej ne se mi na rium „No wa per spek ty wa bu -

do wy dróg w Pol sce do ro ku 2020 – wy zwa nia”, or ga ni zo wa ne
w dniach 28-30 paź dzier ni ka 2013 r., w Cen trum Kon fe ren cyj nym
WARS ZA WIAN KA Ja chran ka k/War sza wy. 

I Ogól ne Fo rum Spe cja li stycz ne „As fal ty w dłu go wiecz nych na -

wierzch niach dro go wych – Asfalty 2013” od bę dzie się w Kra ko wie
w dniach 3-4 paź dzier ni ka 2013 r.. 

Or ga ni za to rem kon fe ren cji jest ME DIA -PRO Pol skie Me dia Pro fe sjo -
nal ne przy współ udzia le PSW NA.
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Wdniach 25-27 mar ca 2013 ro ku
w Fa len tach k. War sza wy, pod pa -
tro na tem ho no ro wym Ge ne ral ne go

Dy rek to ra Dróg Kra jo wych i Au to strad, od by ło
się XXVIII Se mi na rium Tech nicz ne Pol skie go
Sto wa rzy sze nia Wy ko naw ców Na wierzch ni As -
fal to wych pod ha słem: „Spoj rze nie w przy -
szłość na wierzch ni as fal to wych”.

Otwar cia se mi na rium i jed no cze śnie pierw -
szej se sji po świę co nej przy szło ści na wierzch -
ni dro go wych do ko nał pre zes PSW NA An drzej
Wy szyń ski.

Pre zes Wy szyń ski w swo jej wy po wie dzi pod -
kre ślił, że ostat ni czas dla dro go wnic twa nie był
i wciąż nie jest ła twy. W wie lu prze ka zach do ty -
czą cych na szej bra nży, lu dzi zaj mu ją cych się
bu do wa niem dróg przed sta wia no ja ko nie kom -
pe tent nych, niezna ją cych się na swo jej pra cy.
Ta kie krzyw dzą ce po glą dy szcze gól nie do ty ka ją
nas, któ rzy z dro ga mi je ste śmy zwią za ni od lat
i wie my jak wie le do brych rze czy w tym cza sie
uda ło nam się zro bić. Ma my świa do mość, że
cza sem zda rza ją się ta kże przy kła dy złych prak -
tyk, nie po win ny one jed nak ude rzać w do bre
imię ca łej bra nży. Ja ko śro do wi sko dro go wców,
sta ra ją cych się na le ży cie wy ko ny wać swo ją
pra cę, po win ni śmy za bie gać o eli mi no wa nie

za cho wań, któ re nie słu żą ani dro gom, ani wi ze -
run ko wi bra nży. Nasz wkład w dą że niu do po -
sze rza nia wie dzy spe cja li stycz nej to mię dzy in -
ny mi se mi na ria tech nicz ne, na któ rych wciąż
ma my mnó stwo cie ka wych spraw do omó wie -
nia – pre zen tu je my naj now sze roz wią za nia,
dys ku tu je my o prze pi sach i po ka zu je my kie run -
ki roz wo ju dro go wnic twa. 

Se sję pierw szą za ty tu ło wa ną „Przy szłość

na wierzch ni as fal to wych” po pro wa dził pan
Zbi gniew Ta bor, dy rek tor Za rzą du Dróg Wo je -
wódz kich w Ka to wi cach.

Pan Wa cław Mi chal ski – dy rek tor De par ta -
men tu Tech no lo gii GDD KiA – przed sta wił ak -
tu al ny stan przy go to wań no wych do ku men tów
tech nicz nych. W pierw szej ko lej no ści omó wił
za awan so wa nie prac do ty czą cych: „Ka ta lo gu
ty po wych kon struk cji po dat nych i pół sz tyw -
nych” (ukoń czo ny), „Ka ta lo gu kon struk cji
sztyw nych” (w ostat niej fa zie), „Ka ta lo gu re -

mon tów i wzmoc nień” (za awan so wa nie 85%),
„Ka ta lo gu ty po wych ele men tów mo sto wych”
(przy go to wy wa ny do prze tar gu na opra co wa -
nie), „Ka ta lo gu ty po wych na wierzch ni dla ru -

XXVIII Seminarium Techniczne PSWNA

* mgr inż. Maria Jóźwiak-Pilujska – PSWNA

Maria Jóźwiak-Pilujska*

Andrzej Wyszyński prezes PSWNA (fot. PSWNA)



chu lo kal ne go” (w fa zie kon cep cji). Opra co -
wa ny przez ze spół pod prze wod nic twem pa na
pro fe so ra Jó ze fa Ju dyc kie go z Po li tech ni ki
Gdań skiej „Ka ta log ty po wych na wierzch ni po -
dat nych i pół sz tyw nych” za wie ra no we de fi ni -
cje oraz no we współ czyn ni ki prze li cze nio we
na osie ob li cze nio we. Dy rek tor Mi chal ski
przed sta wił też za awan so wa nie prac nad wy -
ma ga nia mi tech nicz ny mi (WT), któ re są prze -
pi sa mi apli ku ją cy mi po sta no wie nia Norm Eu -
ro pej skich w do sto so wa niu do wa run ków kra -
jo wych. Ukoń czo no no we li za cję WT -1 „Kru -
szy wa do mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
i po wierzch nio wych utrwa leń”, zaś za awan so -
wa nie prac nad WT -2 „Na wierzch nie as fal to -
we” pod ko niec mar ca wy no si ło 90%. Za awan -
so wa nie no we li za cji WT -4 „Mie szan ki nie -
zwią za ne” wy no si 10%, w przy go to wa niu jest
no we li za cja WT -5 „Mie szan ki zwią za ne spo i-
wem hy drau licz nym”. W swo im wy stą pie niu
pan Mi chal ski szcze gó ło wo przed sta wił kie -
row nic two oraz stan prac i bie żą ce pro ble my
po szcze gól nych Ze spo łów Ro bo czych
do spraw: pod ło ża grun to we go i ro bót ziem -
nych, dia gno sty ki na wierzch ni, na wierzch ni
be to no wych, pod bu dów zwią za nych i nie zwią -
za nych, prze bu dów, re no wa cji i re ha bi li ta cji
dróg, ro bót mo sto wych i obiek tów in ży nier -
skich, na wierzch ni as fal to wych, urzą dzeń bez -
pie czeń stwa ru chu, ele men tów wy po sa że nia
i ochro ny śro do wi ska, ro bót przy go to waw -
czych, geo de zyj nych i od wod nie nio wych oraz
utrzy ma nia dróg. 

Od 25 kwiet nia br. na stro nach GDD KiA
znaj du ją się pro jek ty no wych WT -1 2013
i WT -2 2013, zamieszczone w celu ich
opiniowania.

Zbi gniew Ta bor – Dy rek tor ZDW Ka to wi ce,
w bar dzo hu mo ry stycz ny spo sób przed sta wił
re fe rat pod ty tu łem: „Cze go ocze ku je Za ma -

wia ją cy od Wy ko naw cy. Wy tycz ne tech -

nicz ne dla dróg wo je wódz kich”. Wła sne

stan dar dy ZDW Ka to wi ce”. Dy rek tor Ta bor
uza sad nił po trze bę wpro wa dze nia na dro gach
sa mo rzą do wych wła snych wy ma gań i wy tycz -
nych pro jek to wych, któ rych ce lem nie jest za -
stę po wa nie obo wią zu ją ce go pra wa, lecz je go
uszcze gó ło wie nie do re ali za cji okre ślo ne go
przed się wzię cia bu dow la ne go. ZDW w Ka to wi -
cach kon se kwent nie roz sze rza ka ta log wy tycz -
nych tech nicz nych, ostat nio o „Wy tycz ne sto -

so wa nia ba rier ochron nych na dro gach wo je -
wódz kich”. Pre le gent przed sta wił też po rów -
na nie współ czyn ni ków prze li cze nio wych
na osie ob li cze nio we wg Roz po rzą dze nia
MTiGM (DU 43) i wg ZDW w Ka to wi cach. War -
to ści obo wią zu ją ce w ZDW Ka to wi ce są znacz -
nie więk sze, w przy pad ku po jaz dów cię ża ro -
wych bez przy czep pra wie 19- krot nie (!). 

Pro fe sor Piotr Ra dzi szew ski z Po li tech ni -
ki War szaw skiej za pre zen to wał re fe rat pod ha -
słem: „Per spek ty wy roz wo ju na wierzch ni

as fal to wych w aspek cie ochro ny śro do wi -

ska i zrów no wa żo ne go roz wo ju”. Przed sta -
wił za sa dy zrów no wa żo ne go roz wo ju oraz cha -
rak te ry sty kę bu dow nic twa speł nia ją ce go te za -
sa dy. Wa żne jest by ana li zo wać przed się wzię -
cia w ca łym okre sie ich „ży cia” (ang. Li fe Cyc -
le Ana li sys), ko niecz ne jest też sto so wa nie
ma te ria łów i tech no lo gii mo żli wych do re cy -
klin gu. W dal szej czę ści wy stą pie nia pro fe sor
Ra dzi szew ski za pre zen to wał me to do lo gię

(me to da del fic ka) oraz za awan so wa nie opra -
co wa nia wy ko ny wa ne go na zle ce nie GDD KiA,
któ re go ce lem jest ana li za kie run ków roz wo ju
no wych ma te ria łów, tech no lo gii i kon struk cji
na wierzch ni dro go wych, sfor mu ło wa nie prze -
wi dy wa nych po trzeb i wy ma gań w per spek ty -
wie 30 lat. Pro fe sor Ra dzi szew ski stwierdził,
że le pisz cze as fal to we jest do sko na łym ma te -
ria łem do bu do wy warstw kon struk cyj nych na -
wierzch ni dro gi, po ka zał ko rzy ści pły ną ce
z mo dy fi ka cji, stwier dził, że praw do po dob ne
za pa sy ro py wy star czą na na stęp ne 100 lat
przy uwzględ nie niu faktu, że za po trze bo wa nie
świa to we na pro duk ty as fal to we wzra sta
w tem pie 2,3% rocz nie, a pro duk ty sto so wa ne
do bu do wy dróg to 84% świa to we go za po trze -
bo wa nia. Pre le gent za pre zen to wał konstrukcję
dłu go wiecz nej na wierzch ni as fal to wej (ang.
Per pe tu al Pa ve ment) o prze wi dy wa nej trwa ło -
ści 50 lat. Pod kre ślił, że w przy szło ści w co raz
więk szym za kre sie bę dą sto so wa ne mma pro -
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du ko wa ne na cie pło. Omó wił ta kże za le ty as -
fal tu po ro wa te go. Stwier dził ko niecz ność
opra co wa nia no wych tech no lo gii do bez od pa -
do we go re cy klin gu na miej scu, wy mie nił no -
we ma te ria ły i tech no lo gie: as fal ty wy so ko mo -
dy fi ko wa ne, mo dy fi ko wa ne gu mą, spie nio ne,
le pisz cza z ole jów ro ślin nych. W przy szło ści
wdro żo ne zo sta ną tech no lo gie bu do wy in te li -
gent nych, sa mo -na pra wia ją cych się („na no -
-tech no lo gia), na wierzch ni. Na wierzch nie bę -
dą mia ły wbu do wa ne sys te my oce ny cech
eks plo ata cyj nych oraz sys te my ostrze ga nia
kie row ców. Na stą pi odej ście od bar dzo złe go
sys te mu re ali za cji in we sty cji „za pro jek tuj
i wy bu duj”, po wszech ny bę dzie sys tem „za -
pro jek tuj, wy bu duj i utrzy muj”. W pod su mo -
wa niu pro fe sor Ra dzi szew ski stwier dził, że le -
pisz cza as fal to we i mie szan ki mma by ły, są
i bę dą w per spek ty wie co naj mniej 30 lat pod -
sta wo wy mi ma te ria ła mi sto so wa ny mi do bu -
do wy na wierzch ni dro go wych i mo sto wych;
w okre sie naj bli ższych lat bę dą sto so wa ne tra -
dy cyj ne le pisz cza, któ rych ja kość bę dzie ulep -
sza na; co raz więk sze zna cze nie bę dą mia ły le -
pisz cza as fal to we z do dat kiem roz drob nio nej
gu my z opon, as fal ty wy so ko mo dy fi ko wa ne
ela sto me ra mi o ob ni żo nej lep ko ści, le pisz cza
z ole ja mi ro ślin ny mi. Zmia ny w kon struk cji
na wierzch ni bę dą ukie run ko wa ne na: sto so wa -
nie cien kich warstw ście ral nych o po pra wio nej
szorst ko ści i zmniej szo nym po zio mie ha ła su,
o wła ści wo ściach dre nu ją cych, od por ne
na spę ka nia ni sko tem pe ra tu ro we; sto so wa nie
warstw wią żą cych o zwięk szo nej gru bo ści
i zwięk szo nej od por no ści na od kształ ce nia
trwa łe, pod bu dów z dol ną war stwą as fal to wą
o zwięk szo nej trwa ło ści zmę cze nio wej.

Z -ca dy rek to ra Od dzia łu ds. Tech no lo gii
GDD KiA w Po zna niu pan Bog dan Bog dań ski
za pre zen to wał re fe rat „Ci che war stwy ście -

ral ne na dro gach Wiel ko pol ski – spoj rze -

nie w przy szłość”. Pre le gent przed sta wił hi -
sto rię sto so wa nia i eks pe ry men tów do ty czą -
cych ci chych na wierzch ni na dro gach Wiel ko -
pol ski: be ton po ro wa ty o za war to ści wol nych
prze strze ni 31% (1985 r.), gra nu lat gu mo wy
na su cho, czę ścio wo pre fa bry ko wa na na -
wierzch nia po ro wa ta z tłu mi ka mi (2001 r.),
mie szan ka mi ne ral no – gu mo wo (drob ny gra -
nu lat na su cho) – as fal to wa o nie cią głym
uziar nie niu COL SOFT (1999-2004 r.), mie -

szan ka mi ne ral no – as fal to wa (mo dy fi ko wa na)
o nie cią głym uziar nie niu RU GO SOFT (2005-
2012 r.), mie szan ka mi ne ral no – as fal to wa
(mo dy fi ko wa na) o nie cią głym uziar nie niu NA -
NO SOFT (2007-2009 r.) – bar dzo wy raź na re -
duk cja ha ła su, mie szan ka mi ne ral no – gu mo -
wa (gra nu lat o ró żnych gra nu la cjach oraz
włók na na su cho) – as fal to wa o nie cią głym
uziar nie niu GUF FI (2000-2007r.), mie szan ka
mi ne ral no -gu mo wo - as fal to wa o nie cią głym
uziar nie niu z gra nu la tem gu mo wym 1-4 mm
„na su cho” – roz wią za nie pol skie (2006 r.)
oraz mma ty pu BBTM 8 (2010 r.). 

Pan Bog dań ski za pre zen to wał rów nież wie le
przy kła dów po ra żek w sto so wa niu ci chych na -
wierzch ni. Naj więk szym pro ble mem oka za ła
się ich trwa łość, zwłasz cza na łu kach (si ły ści -
na ją ce wy ry wa ją ce ziar na), w stre fach ha mo -
wa nia i w śla dzie kół. Ry zy ko nie wła ści we go

wy ko na nia te go ty pu na wierzch ni jest więk sze
niż przy „zwy kłych”. W 2009 ro ku GDD KiA
Od dział w Po zna niu unor mo wał spo sób oce ny
efek tu ob ni że nia ha ła su oraz po sta no wił wdro -
żyć no wą tech no lo gię SMA LA. Dy rek tor Bog -
dań ski po in for mo wał, że w Wiel ko pol sce wy -
ko na no do tych czas 18 od cin ków z war stwą
ście ral ną ty pu SMA LA (zo sta ły one przez pre -
le gen ta omó wio ne), w tym 10 na dro gach kra -
jo wych, 6 na uli cach Po zna nia, i 2 na dro gach
i uli cach gmin nych o ma łym na tę że niu ru chu.
Naj star sze od cin ki prze trwa ły 4 zi my bez
uszko dzeń. Pro ble mem jest za pew nie nie od -
po wied nie go zi mo we go utrzy ma nia (nie wol no
uży wać kru szy wa – tyl ko sól, co zmniej sza za -

py cha nie się po rów przy kra wę dzi), w le cie na -
stę pu je sa mo oczysz cza nie się pod in ten syw -
nym ru chem. Przy prze strze ga niu spe cy fi ka cji
GDD KiA dla SMA LA mo żna osią gnąć za war -
tość wol nych prze strze ni w war stwie 9-12%
(fi nal na za le ży od wskaź ni ka za gęsz cze nia).
Przy ta kiej war to ści wol nej prze strze ni mo żna
osią gnąć po ziom bez względ ny ha ła su przy 50
km/h 89-89,7 dB, re duk cję ha ła su w sto sun ku
do od cin ka re fe ren cyj ne go o 1,6 do 2,3 dB,
a w sto sun ku do sta rej na wierzch ni o co naj -
mniej 3 dB. Trwa łość bę dzie za pew nio na
głów nie przez du żą ilość (co naj mniej 6,3%)
wy raź nie zmo dy fi ko wa ne go le pisz cza. Nie
wol no za po mnieć, że ka żda ci cha na wierzch -
nia, w tym ta kże SMA LA, gdzie ob ni że nie ha -
ła su uzy ska no po przez zwięk sze nie wol nych
prze strze ni jest na wierzch nią po ro wa tą, przej -
mu ją cą i od pro wa dza ją cą wo dę. Wa żna jest

za tem du ża za war tość le pisz cza oraz obec ność
środ ka ad he zyj ne go, a ta kże nie wra żli we
na wo dę i mróz kru szy wo. Na le ży za pew nić
od pływ wo dy na bocz nej kra wę dzi na wierzch -
ni, w przy pad ku du żych spad ków po dłu żnych
za pew nić ściek li nio wy w naj ni ższym miej scu,
w przy pad ku jed no stron ne go spad ku za im pre -
gno wać wy ższą kra wędź, a w prze kro ju ulicz -
nym za pew nić ob ni żo ny ściek. Na ko niec wy -
stą pie nia pre le gent za pre zen to wał stra te gię
GDD KiA Od dział w Po zna niu od no śnie
do warstw ście ral nych na dro gach kra jo wych
w trak cie re mon tu: na od cin kach za miej skich
za le ca się sto so wać SMA 0/11o gru bo -
ści 4 cm, zaś na od cin kach przejść przez
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miej sco wo ści SMA LA 0/8 o gru bo ści 3 cm.
Wy ko naw cy mo gą pro po no wać in ne roz wią za -
nia, ale bę dą do pusz czo ne po głę bo kiej ana li -
zie me ry to rycz nej.

„Wy ma ga nia nor mo we a ja kość i wła -

ści wo ści as fal tu. Cze go mo że my się z nich

do wie dzieć, a ja kie są ich ogra ni cze nia”

to ty tuł pre zen ta cji, któ rą wy gło sił pan Wim
Teu gels, kie row nik wspar cia tech nicz ne go
NY NAS Bi tu men Con ti nen tal, rze czo znaw ca
w za kre sie ro py naf to wej. W. Teu gels przed sta -
wił kil ka pod sta wo wych in for ma cji na te mat
ryn ku oraz bra nży ra fi ne ryj nej, uwy pu kla jąc
fak ty, że w ska li świa ta as falt sta no wi tyl -
ko 2,3% pro duk tów uzy ski wa nych z ro py naf to -
wej a ra fi ne rie prze cho dzą obec nie trud ny
okres. Na stęp nie omó wił pro ces pro duk cji as -
fal tu oraz czyn ni ki, któ re bie rze pod uwa gę
ope ra tor ra fi ne rii zaj mu ją cej się pro duk cją as -
fal tu, przy wy bo rze ro dza ju ro py naf to wej i re -
ali za cji pro ce su pro duk cji. Au tor za pre zen to -
wał też wła ści wo ści użyt ko we le pisz cza i po -
ka zał, w ja ki spo sób wpły wa ją one (bądź nie)
na wła ści wo ści użyt ko we mie sza nek as fal to -
wych. Pre le gent stwier dził, że w więk szo ści
przy pad ków nor my as fal to we EN są wy star cza -
ją ce do okre śle nia spo dzie wa nych wła ści wo -
ści użyt ko wych mma o ile zna my as falt, któ ry
sto su je my. Trze ba jed nak pa mię tać, że prze -
dzia ły war to ści okre ślo ne w obec nych spe cy -
fi ka cjach opie ra ją się na do świad cze niach
z prze szło ści, kie dy sto so wa no bar dzo tra dy -
cyj ne me to dy pro duk cji as fal tu. Bra nża ra fi ne -
ryj na zmie nia się bar dzo dy na micz nie i ra fi ne -

rie szu ka ją al ter na tyw nych roz wią zań, aby do -
sto so wać pro duk cję do zmie nia ją cej się po da -
ży. Śro do wi sko in ży nie rów dro go wych mu si
brać pod uwa gę fakt, że w więk szo ści ra fi ne rii
as falt nie jest na ty le istot ny, aby być mo to rem
opty ma li za cji pro ce sów. Mo żli we jest „skom -
po no wa nie” le pisz cza as fal to we go, któ re speł -
ni wy ma ga nia nor my, ale mie szan ka z nie go
wy pro du ko wa na nie przej dzie po myśl nie wy -
ma ga nych te stów. W nie któ rych przy pad kach

wska zów ką o złej ja ko ści le pisz cza mo gą być
wy ni ki ba dań re olo gicz nych, ale nie za wsze tak
się dzie je. Ist nie je ko niecz ność opra co wa nia
no wych me tod ba da nia as fal tów, (w opar ciu
o wła ści wo ści użyt ko we), któ re po zwo lą
na prze wi dze nie wła ści wo ści użyt ko wych mma
z uży ciem wszyst kich mo żli wych ro dza jów le -

pisz cza bez wzglę du na spo sób je go pro duk -
cji. Zda niem pre le gen ta naj lep szym spo so -
bem jest współ pra ca z za ufa nym i do świad -
czo nym do staw cą as fal tu, któ ry mo że po móc
w do bo rze naj lep sze go le pisz cza do kon kret -
ne go za sto so wa nia.

Pan Do mi nik Ma ła sie wicz z fir my Lho ist
Pol ska przed sta wił re fe rat pod ty tu łem „Roz -

wój tech no lo gii na wierzch ni as fal to wych

w aspek cie sto so wa nia de dy ko wa nych

pro duk tów wa pien ni czych z gru py Aspha -

cal”. Na wstę pie Au tor wy ja śnił „co to ta kie go
jest ten Aspha cal?” czy li wy peł niacz mie sza ny
(mie sza ni na mącz ki wa pien nej i wap na hy dra -
ty zo wa ne go). Na stęp nie omó wił za le ty wy ro bu
Aspha cal oraz wap na na wa lo ry użyt ko we mma
i na wierzch ni z nich wy ko na nych. Uni kal ne
wła ści wo ści wy ro bu za pew nia wy so ka po ro wa -
tość wap na hy dra ty zo wa ne go (60-70% po rów
po wietrz nych) po wo du ją ca wy stą pie nie du że -
go efek tu usztyw nia ją ce go mma w pod wy ższo -
nych za kre sach tem pe ra tu ry przy bra ku spę kań
ni sko tem pe ra tu ro wych. Do da tek Aspha cal
zwięk sza od por ność na ko le ino wa nie, po pra -
wia ad he zję po mię dzy kru szy wem i as fal tem,
mo dy fi ku je po wierzch nię kru szy wa, po pra wia -
jąc przy czep ność as fal tu, zwięk sza od por ność

mma na dzia ła nie wo dy i mro zu, ogra ni cza
efekt sta rze nia się as fal tu (łącz nie się hy dra tu
z kwa śny mi skład ni ka mi as fal tu po wo du je
spo wol nie nie pro ce su oksy da cji, a tym sa -
mym wol niej przy ra sta sztyw ność mie szan ki),
spo wal nia pro ces che micz ne go sta rze nia się
as fal tu. Przy to czo ne przez pa na Ma ła sie wi cza

Nr 2/2013 15

Diminik Małasiewicz (fot. PSWNA)

Wim Teugels (fot. PSWNA)



da ne wska zu ją, że w USA ży wot ność mie sza -
nek z hy dra tem jest od 2 do 10 lat, czy li 20-
50%. więk sza. Do świad cze nia lo kal nych ad -
mi ni stra to rów dróg w USA wska zu ją, że 1-2%
do da tek wap na hy dra ty zo wa ne go skut ku je 20 -
50% wzro stem trwa ło ści na wierzch ni. W Ho -
lan dii sto so wa nie wap na w as fal tach po ro wa -
tych jest ob li ga to ryj ne, w Au strii i Szwaj ca rii
sto su je się go w ilo ści do 3,5% w SMA
i w war stwie wią żą cej. Do świad cze nia wy ko na -
ne w Kiel cach wska zu ją, że mie szan ka z wap -
nem hy dra ty zo wa nym ce chu je się du żo lep -
szy mi war to ścia mi ba da nych pa ra me trów niż
ze środ kiem ad he zyj nym. 

Po prze rwie obia do wej pan dy rek tor Zbi -
gniew Ta bor, dy rek tor Za rzą du Dróg Wo je -
wódz kich po pro wa dził rów nież dru gą se sję za -
ty tu ło wa ną „In no wa cje w le pisz czach as -

fal to wych”. 
Dy rek tor ds. Tech no lo gii Ba dań i Roz wo ju

fir my OR LEN As falt, pan dr inż. Krzysz tof
Bła że jow ski za pre zen to wał re fe rat, któ re go
współ au to ra mi są pa no wie Ja cek Ol szac ki
i Hu bert Pe cia kow ski, za ty tu ło wa ny: „Za sto -

so wa nie me to dy MSCR do oce ny wła ści -

wo ści as fal tów dro go wych i as fal tów mo -

dy fi ko wa nych”. Pre le gent stwier dził, że wy -
ma ga nia nor mo we od no śnie do le pisz czy dro -
go wych nie są wy ma ga nia mi ty pu funk cjo nal -
ne go i ich speł nie nie, nie ste ty, nie po zwa la
na oce nę w ja ki spo sób le pisz cze bę dzie się
za cho wy wać w na wierzch ni. OR LEN As falt
od 10 lat oce nia swo je as fal ty w ba da niach
po rów naw czych mma oraz me to da mi in ny mi

niż wska za ne w nor mach EN. K. Bła że jow ski
za pre zen to wał wy ni ki ba dań PG as fal tów uzy -
ska ne wg me to dy ki ame ry kań skiej SHRP z za -
sto so wa niem me to dy MSCR. Pod sta wo we za -
ło że nia sys te mu Su per pa ve (USA, po czą tek
lat 90. XX w.) to sto so wa nie as fal tu od po wied -
nie go do miej sca za sto so wa nia (od por ność
na naj wy ższe war to ści tem pe ra tu ry w le cie,
naj ni ższe w zi mie, po wol ny ruch po jaz dów lub
ich po stój) oraz brak zna cze nia ja ką pe ne tra cję
ma as falt (istot ne są tyl ko miej sce i wa run ki
sto so wa nia). W sys te mie Su per pa ve po wstał
(test wie lo krot ne go na prę ża nia, peł za nia i na -
wro tu mie rzą cy wła ści wo ści le pisz cza) po dział
le pisz czy wg sys te mu PG, w któ rym na le ży
okre ślić gór ną i dol ną tem pe ra tu rę kry tycz ną

sto so wa nia ka żde go ro dza ju le pisz cza. K. Bła -
że jow ski w pod su mo wa niu stwier dził, że ba da -
nie MSCR w okre ślo nej tem pe ra tu rze, bli skiej
tem pe ra tu rze pra cy na wierzch ni, bar dzo do -
brze oce nia wła ści wo ści wszyst kich ro dza jów
le pisz czy, nie za le żnie od ich ro dza ju, ist nie je
do bra ko re la cja mię dzy Jnr3200 (nie od wra -
cal na po dat ność na peł za nie okre ślo na dla
dwóch po zio mów na prę że nia 100 Pa i 3 200
Pa – wskaź nik od por no ści le pisz cza as fal to we -
go na ko le ino wa nie) a wy ni ka mi od por no ści
na ko le ino wa nie wg pa ra me trów sto so wa ny mi
w Pol sce. Jak rów nież, że pa ra metr na wro tu
sprę ży ste go R (wska zu ją cy na sprę ży stość le -
pisz cza w da nej tem pe ra tu rze, bę dą cej wskaź -
ni kiem sku tecz no ści mo dy fi ka cji po li me ra mi)
do brze roz dzie la as fal ty mo dy fi ko wa ne od nie -
mo dy fi ko wa nych. No we ozna cze nie PG in for -
mu je, oprócz umow ne go prze dzia łu tem pe ra -
tu ry po praw nej pra cy as fal tu, rów nież o tym
ja kie na tę że nie ru chu mo że prze nieść na -
wierzch nia. 

Dr inż. Igor Rut t mar, pre zes TPA In sty tu tu
Ba dań Tech nicz nych przed sta wił „Kon cep cje

za sto so wa nia no wo cze snych le pisz czy

w dłu go wiecz nych na wierzch niach as fal -

to wych” – re fe rat przy go to wa ny przy współ -
pra cy pań Aga ty Gra jew skiej i Ka ro li ny Ma -
tra szek. Na wstę pie pre le gent przy po mniał
fakt, że dro gi bu do wa ne zgod nie z kon cep cją
McA da ma nie prze trwa ły do dzi siej szych cza -
sów, bo by ły to dro gi pro jek to wa ne roz sąd nie,
oszczęd nie, na kon kret ne ob cią że nie i czas
eks plo ata cji. Na stęp nie za pre zen to wał przy kła -
dy na wierzch ni as fal to wych za sto so wa nych
na au to stra dach w Pol sce m.in. z be to nu as fal -
to we go o wy so kim mo du le sztyw no ści. Ana li -
zu jąc wpływ wy bra nych pa ra me trów mma
na trwa łość na wierzch ni z AC WMS z ró żny mi
le pisz cza mi I. Rut t mar za pre zen to wał tem pe ra -
tu ro wy za kres pla stycz no ści (od tem pe ra tu ry
łam li wo ści wg Fra as sa do tem pe ra tu ry mięk -
nie nia ozna cza nej me to dą PiK) ba da nych le -
pisz czy as fal to wych, od por ność na spę ka nia
ni sko tem pe ra tu ro we mma AC WMS 16 na ba -
zie ró żnych le pisz czy, od por ność na spę ka nia
ni sko tem pe ra tu ro we z ró żną za war to ścią as fal -
tu 20/30, li nio wą za le żność tem pe ra tu ry mięk -
nie nia od tem pe ra tu ry łam li wo ści, po rów na nie
mo du łów sztyw no ści oraz od por no ści na zmę -
cze nie. Z przed sta wio nej ana li zy wy ni ka, że
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trwa łość kon struk cji na wierzch ni z za sto so wa -
niem le pisz cza PMB 25/55-60 jest zde cy do -
wa nie wy ższa niż z le pisz czem 20/30, w przy -
pad ku ru chu KR4 oko ło 4-krot nie, KR6 oko -
ło 6-krot nie. I. Rut t mar zde fi nio wał na wierzch -
nie dłu go wiecz ne ja ko te, któ re są za pro jek to -
wa ne i zbu do wa ne tak, aby ich trwa łość wy no -
si ła co naj mniej 50 lat bez ko niecz no ści prze -
pro wa dza nia po wa żnych na praw lub wy mia ny
kon struk cji. W na wierzch niach te go ty pu wy -
ma ga ne są je dy nie okre so we po wierzch nio we
od no wy zwią za ne z uszko dze nia mi gór nej war -
stwy na wierzch ni. Pre le gent przed sta wił kon -
cep cję trwa łych (dłu go wiecz nych) as fal to -
wych na wierzch ni (ang. Per pe tu al Pa ve ment).
Jest to na wierzch nia skła da ją ca się z od na -
wial nej war stwy ście ral nej (np. z SMA, BBTM)
o gru bo ści od 4 do 7,5 cm; sztyw nej war stwy
od por nej na de for ma cje (np. AC WMS) o gru -
bo ści 10 do 17,5 cm; ela stycz nej war stwy od -
por nej na zmę cze nie o gru bo ści 7,5 do 10 cm;
oraz pod bu do wy na pod ło żu grun to wym. Na -
stęp nie omó wił za gad nie nie trwa ło ści zmę -
cze nio wej mie sza nek AC WMS z ró żny mi ro -
dza ja mi as fal tów. Ba da nia wy ka za ły, że trwa -
łość ob li cze nio wa przy ka te go rii ru chu KR6
po za sto so wa niu 4 cm war stwy an ty -zmę cze -
nio wej wzro sła o oko ło 70%, co da je mo żli -
wość zmniej sze nia gru bo ści kon struk cji.
W swo im wy stą pie niu I. Rut t mar omó wił ta kże
do świad cze nia z od cin ków te sto wych, wy ko -
na nych w Prusz ko wie k/War sza wy, w ra mach
pro jek tu SPENS (z udzia łem: IB DiM, Stra bag,
La far ge Kru szy wa, OR LEN As falt, TPA). Za po -

mo cą du że go sy mu la to ra HVS pod da no wie lo -
krot nym ob cią że niom czte ry 12- cen ty me tro -
we ty py kon struk cji z za sto so wa niem: SMA8
+ AC WMS16 20/30, SMA8 + AC16
W 35/50, na wierzch nia kom po zy to wa + AC16
W 35/50 oraz mi ni Per pe tu al Pa ve ment: SMA8
+ AC WMS16 20/30 + AP DE 80C. Po miar
od kształ ceń na spo dzie warstw as fal to wych
wy ka zał, że choć ro sną wraz ze zwięk sza niem

cy kli ob cią że nia, są one naj mniej sze w przy -
pad ku AC WMS. W na wierzch ni ty pu Per pe tu -
al po oko ło 300 ty sią cach cy kli od kształ ce nia
za czę ły ma leć i by ły nie znacz nie więk sze niż
w war stwie z AC WMS. Po rów na nie trwa ło ści
zmę cze nio wej osza co wa nej na pod sta wie ba -
da nia HVS oraz ob li czo nej trwa ło ści zmę cze -
nio wej wy ka za ły wy raź ną prze wa gę na wierzch -

ni ty pu Per pe tu al: szko da zmę cze nio wa na po -
zio mie 3 % by ła po nad 10- krot nie mniej sza
niż w war stwie z AC WMS i oko ło 15- krot nie
mniej sza niż w war stwie z AC. Rów nież naj ko -
rzyst niej sza spo śród ba da nych by ła trwa łość
zmę cze nio wa na wierzch ni ty pu Per pe tu al. 

Pa no wie pan dr inż. Jan Król z Po li tech ni -
ki War szaw skiej oraz pan Pa weł Czaj kow ski
Szef Biu ra ds. Roz wo ju i Tech no lo gii LO TOS
As falt przed sta wi li re fe rat pod ha słem: „As falt

mo dy fi ko wa ny po li me ra mi MOD BIT z do -

dat kiem gu my. Ba da nia la bo ra to ryj ne oraz

do świad cze nia z od cin ków te sto wych”. 
P. Czaj kow ski przed sta wił kon cep cję no we go
le pisz cza MOD BIT 45/80-55 CR z LO TOS As -
falt, któ ry dzię ki wy eli mi no wa niu se pa ra cji
skład ni ków: as falt – mo dy fi ka tor – gu ma jest
wy ro bem wy so ce sta bil nym pod wzglę dem
jed no rod no ści. Wła ści wo ści re olo gicz ne oraz
funk cjo nal ne le pisz cza umo żli wia ją sto so wa -
nie go w mma. Jan Król za pre zen to wał wy ni ki
ba dań le pisz cza MOD BIT 45/80-55 CR. Speł -
nia ono wy ma ga nia nor mo we wo bec po li me -
ro as fal tów ro dza ju 45/80-55; cha rak te ry zu je
się roz sze rzo nym za kre sem lep ko sprę ży sto ści
w po rów na niu do le pisz czy tra dy cyj nych; wy -

ka zu je ko rzyst nie zwięk szo ną sztyw ność w wy -
so kiej oraz po dat ność w ni skiej tem pe ra tu rze
eks plo ata cyj nej oraz sta łość wła ści wo ści
do sied miu dni prze cho wy wa nia w tem pe ra tu -
rze 180°C w ba da niach la bo ra to ryj nych. Pre -
le gent po dał też wy ni ki ba dań mie szan ki SMA
z as fal tem MOD BIT 45/80-55 CR. Speł nia ona
wy ma ga nia WT -2 2010, wy ka zu je po pra wio ną
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od por ność na sta rze nie w po rów na niu do mie -
sza nek z le pisz czem 50/70 i PMB. Ze wzglę du
na stwier dzo ną we wstęp nych ba da niach la bo -
ra to ryj nych mniej szą od por no ści na ko le ino -
wa nie, w po rów na niu do mie szan ki z PMB, za -
le ca się we ry fi ka cję ba da nia ty pu mie szan ki
i ew. ko rek tę skła du mie szan ki. W pierw szej
ko lej no ści ce lo we by ło by sto so wa nie le pisz -
cza 45/80-55 CR do mie sza nek mi ne ral no -as -
fal to wych (SMA, PA, BBTM) w war stwach kon -
struk cyj nych na wierzch ni dro go wych, w któ -
rych wy ma ga na jest wy so ka od por ność na sta -
rze nie, zmę cze nie oraz od por ność na ni skie
war to ści tem pe ra tu ry. J. Król stwier dził, że
mo żna sto so wać tech no lo gicz ne za kre sy tem -
pe ra tu ry ana lo gicz nie do po li me ro as fal tów
oraz sfor mu ło wał za le ce nie mie sza nia le pisz -
cza w zbior ni ku as fal tu. P. Czaj kow ski omó wił
wy ni ki te stów no we go le pisz cza na dwóch od -
cin kach do świad czal nych: 150 me tro wy do -
jazd do WMB o ob cią że niu ru chem KR 3-4
(war stwa ście ral na z SMA 11) oraz 900 me tro -
wy od ci nek dro gi kra jo wej ob cią żo nej ru chem
KR5 -6 (war stwa ście ral na z AC 11 S). W pod -
su mo wa niu Au to rzy za re ko men do wa li sto so -
wa nie as fal tu MOD BIT 45/80-55 CR do mie -
sza nek mi ne ral no -as fal to wych o nie cią głym
uziar nie niu (np. ty pu SMA) w war stwach kon -
struk cyj nych na wierzch ni dro go wych, w któ -
rych wy ma ga na jest wy so ka od por ność na sta -
rze nie i na zmę cze nie oraz od por ność na ni -
skie war to ści tem pe ra tu ry. 

„Kro ma tis – bez barw ne le pisz cze” to
przed miot pre zen ta cji pa ni Ane ty Ju renc re -
pre zen tu ją cej TO TAL Pol ska.

Kro ma tis to syn te tycz ne le pisz cze, któ re
umo żli wia wy twa rza nie ko lo ro wych na wierzch -
ni, od po wied nich na przy kład na ron dach, wy -
sep kach, przej ściach dla pie szych, ście żkach
ro we ro wych, chod ni kach, bo iskach, ha lach
spor to wych, par kin gach czy tu ne lach. O wy -
bo rze te go wy ro bu mo gą de cy do wać wzglę dy
bez pie czeń stwa (zwięk sze nie ja sno ści, wi zu al -
ne wy dzie le nie pew nych szcze gól nych funk cji
frag men tów na wierzch ni), wzglę dy es te tycz ne,
wzglę dy eko no micz ne (re duk cja kosz tów
oświe tle nia na wet do 50%). Na tu ral nym ko lo -
rem lepiszcza Kro ma ti s jest ko lor mio do wy,
po żą da ne ko lo ry uzy sku je się po przez do da nie
od po wied nie go pig men tu. Lep kość le pisz cza
zbli żo na jest do lep ko ści as fal tu mo dy fi ko wa -

ne go po li me rem. Kro ma tis wy ka zu je do brą
ela stycz ność i spój ność, przy czep ność
do kru szy wa oraz ko rzyst ne ce chy re olo gicz ne.
TO TAL ofe ru je też trzy ro dza je emul sji Kro ma -
tis, w tym wol no roz pa do wą, któ rą sto su je się

tak sa mo jak stan dar do wą emul sję as fal to wą.
A. Ju renc w swo jej wy po wie dzi zwró ci ła uwa -
gę, że wa run ki prze cho wy wa nia wy ro bów Kro -
ma tis są po dob ne jak kla sycz nych as fal tów
dro go wych czy mo dy fi ko wa nych, jed nak
sprzęt mu si być de dy ko wa ny tyl ko do ob słu gi
te go le pisz cza. Ogra ni cze niem jest brak mo -
żli wo ści sto so wa nia ma te ria łów z re cy klin gu
(czar ne wtrą ce nia). Ma łe, 500 gra mo we tor by
wy ro bu prze cho wy wa ne są w 15 ki lo gra mo -
wych wor kach. Two rzy wa opa ko wań są ter mo -
-to pli we, przy go to wa ne do bez po śred nie go
do zo wa nia.

Dru gie go dnia se mi na rium trze cią se sję za -
ty tu ło wa ną „Do bre prak ty ki wy ko naw cze

przy re ali za cji in we sty cji dro go wych” po -
pro wa dził pre zes An drzej Wy szyń ski.

Na tą se sję se mi na rium zo stał za pro szo ny
by ły wie lo let ni Pre zes Sto wa rzy sze nia i Czło -
nek ho no ro wy PSW NA, Pan Da riusz Sło twiń -
ski, któ ry w swo jej pre zen ta cji pt. „Do świad -

cze nia ostat nich lat przy wy ko ny wa niu na -

wierzch ni as fal to wych” do ko nał oce ny
ostat nich 40 lat roz wo ju pol skie go dro go wnic -
twa. D. Sło twiń ski przed sta wił plu sy i mi nu sy
dzia łań bra nży w trak cie te go okre su, jak rów -
nież po dał in te re su ją ce przy kła dy roz wo ju
tech no lo gii po par te cie ka wy mi przy kła da mi.
W pod su mo wa niu swo jej pre zen ta cji zwró cił
uwa gę na „za da nia bra nży na naj bli ższą przy -
szłość” m.in.: wy cią gnię cie wnio sków z do ko -
nań tech nicz nych i tech no lo gicz nych mi nio -
nych lat; iden ty fi ka cji no wych za gro żeń ja kie

ob ser wu je my obec nie np. se gre ga cja ter micz -
na, prze sią kli wość warstw as fal to wych, szczel -
ne geo tek sty lia w war stwach as fal to wych; za -
uwa że nie i uwzględ nie nie aspek tów eko no -
micz nych i śro do wi sko wych – re cy kling, ma -

te ria ły miej sco we, od pa dy; opra co wa nie roz -
sąd nych wy ma gań wo bec mma oraz ich skład -
ni ków przy uwzględ nie niu nie tyl ko „tren dów
świa to wych”, ale przede wszyst kim po zy tyw -
nych do świad czeń kra jo wych; bu do wa i ob -
ser wa cja od cin ków do świad czal nych.

Pan Er win Fi lip czyk, pre zes spół ki Ślą skie
Kru szy wa Na tu ral ne wy gło sił re fe rat pod ty tu -

łem: „Wpływ kru szyw ja snych na trwa łość

i in ne ce chy użyt ko we na wierzch ni as fal -

to wych”. E. Fi lip czyk pod kre ślił na wste pie,
że jed nym z pod sta wo wych wy ma gań sta wia -
nych przez użyt kow ni ków na wierzch niom dro -
go wym jest do bra wi docz ność, zwłasz cza
o zmro ku lub/i przy mo krej na wierzch ni. Za -
rząd cy dro gi po win ni być za in te re so wa ni mo -
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żli wie ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cji dro gi,
w tym kosz ta mi oświe tle nia. Jed ną z przy czyn
ko le ino wa nia się na wierzch ni jest utrzy mu ją ca
się w dłu ższym cza sie wy so ka jej tem pe ra tu ra
a roz ja śnie nie na wierzch ni po wo du je ob ni że -
nie naj wy ższych war to ści tem pe ra tu ry o oko -
ło 10°C w sto sun ku do na wierzch ni ciem nych.
Zda niem E. Fi lip czy ka zde cy do wa nie naj wa -
żniej szym czyn ni kiem słu żą cym roz ja śnia niu
na wierzch ni jest kru szy wo. Mo gą to być do -
sko na łe, ale dro gie i trud no do stęp ne bia łe
kru szy wa sztucz ne (np. spie ka ny krze mień)
lub do stęp ne w po rów ny wal nej do cen in nych
kru szyw ja sne kru szy wa na tu ral ne. Pre le gent
zde fi nio wał ja sność na wierzch ni ja ko jej zdol -
ność do re flek to wa nia świa tła dzien ne go lub
sztucz ne go, sto pień ja sno ści (ja ka ilość świa -
tła pa da ją ce go zo sta je od bi ta), ro dza je od bi -
cia: lu strza ne (nie ko rzyst ne) i dy fu zyj ne (po żą -
da ne). Na stęp nie zo sta ła po da na kla sy fi ka cja
ja sno ści na wierzch ni dro go wych: bar dzo roz -
ja śnio ne, roz ja śnio ne, ja sne, ciem ne oraz kla -
sy fi ka cja ja sno ści na wierzch ni as fal to wych
w za le żno ści od re jo nu za sto so wa nia (tu ne le,
dro gi w te re nie za bu do wa nym) oraz wy ni ki ba -
dań od bla sko wo ści na wierzch ni prze pro wa -
dzo nych przez IB DiM na dwóch są sia du ją cych
od cin kach, je den ja sny i je den stan dar do wy.
E. Fi lip czyk przed sta wił za le ty ja snych na -
wierzch ni: zna czą cy udział we wzro ście bez -
pie czeń stwa i kom for tu jaz dy (wi docz ność no -
cą, w desz czu, kon tra sto wość i roz po zna wal -
ność obiek tów, zmniej sze nie ośle pia nia się
kie row ców, zwięk sze nie efek tyw no ści oświe -
tle nia re flek to rów), w zwięk sze niu trwa ło ści
zmę cze nio wej i za po bie ga niu ko le ino wa nia
na wierzch ni, zna czą ce ob ni że nie kosz tów
oświe tle nia ulicz ne go (zmniej sze nie mo cy,
zmniej sze nie licz by źró deł świa tła, zwięk sze -
nie od le gło ści po mię dzy źró dła mi świa tła), re -
duk cja efek tu „miej skich wysp go rą ca” w du -
żych aglo me ra cjach miej skich (kosz ty kli ma -
ty za cji, wpływ na zdro wie, spa dek spraw no ści
i efek tyw no ści u lu dzi). Sto so wa nie ja snych
kru szyw umo żli wia do bór bar dziej mięk kich
as fal tów (od por ność na ni skie war to ści tem -
pe ra tu ry). Re duk cję kosz tów na eta pie bu do wy
mo żna uzy skać sto su jąc zwy kłe be to ny as fal -
to we w pod bu do wach i war stwach wią żą cych
oraz w więk szym za kre sie as fal ty dro go we za -
miast mo dy fi ko wa nych. Z uwa gi na po wszech -

ną w Pol sce do stęp ność kru szyw ja snych
koszt bu do wy ja snych warstw ście ral nych nie
jest wy ższy od tra dy cyj nych. Pre le gent za zna -
czył, że ce lem uzy ska nia efek tu ja snej na -
wierzch ni oprócz sto so wa nia ja snych kru szyw,
mo żli we jest też sto so wa nie sztucz nych, bez -
barw nych lub bar wio nych ja sny mi pig men ta -
mi as fal tów, uszorst nia nie na wierzch ni ja snym
kru szy wem, pia sko wa nie przed od da niem
do ru chu. W dal szej czę ści wy stą pie nia E. Fi -
lip czyk omó wił szcze gó ło wo do świad cze nia
nie miec kie w za kre sie sto so wa nia ja snych na -
wierzch ni. Za in te re so wa nie tą te ma ty ką na -
szych za chod nich są sia dów się ga ro ku 1954,
a od ro ku 2004 w pół noc nych lan dach ist nie -
je obo wią zek ich sto so wa nia. Brak za so bów
miej sco wych i ko niecz ność spro wa dza nia kru -
szyw ze Skan dy na wii po wo du ją wy ższe kosz ty

bu do wy, któ re zwra ca ją się po oko ło 4 la tach.
Po omó wie niu do świad czeń za chod nich
przed sta wił do tych cza so we, obie cu ją ce, za -
sto so wa nia kra jo we udo wad nia ją ce, że ja sne
na wierzch nie as fal to we sta no wią istot ną al ter -
na ty wę w sto sun ku do na wierz chi z ciem nym
kru szy wem. Pre le gent za koń czył pre zen ta cję
stwier dze niem, że as fal to we war stwy ście ral ne
z ja snym kru szy wem umo żli wia ją wy ko ny wa -
nie trwal szych, bar dziej eko no micz nych
a przede wszyst kim bez piecz niej szych na -
wierzch ni na wszyst kich kla sach dróg pu blicz -
nych w Pol sce. 

Dr inż. Boh dan Do łżyc ki z Po li tech ni ki
Gdań skiej za pre zen to wał re fe rat pod ty tu łem:
„Wpływ wy bra nych czyn ni ków na ja kość

na wierzch ni as fal to wych”.
Pre le gent omó wił na stę pu ją ce czyn ni ki:

ma te ria ły, pro jek to wa nie oraz wbu do wy wa nie

mma, po zo sta wia jąc po za za kre sem pre zen ta -
cji pro duk cję mma. Zda niem B. Do łżyc kie go
wy ma ga nia wo bec mma są bar dzo wy gó ro wa -
ne, jed ne z naj bar dziej wy so kich, czę sto nie re -
al ne i zbęd ne. Po wo du ją pro ble my z za twier -
dza niem ma te ria łów, nie po trzeb nie ge ne ru ją
kosz ty, wy wo łu ją w prak ty ce du żą zmien ność
cech ma te ria łów w trak cie do staw. W Pol sce
nie ma me tod pro jek to wa nia mma, bra ku je
opty ma li za cji skła du pod ką tem cech funk cjo -
nal nych i me cha nicz nych, a opty ma li za cja tyl -
ko pod wzglę dem eko no micz nym to bar dzo zła
prak ty ka. Zda niem pre le gen ta w prak ty ce pro -
jek to wej nie bie rze się pod uwa gę prze zna cze -
nia mma, a ob cią że nie ru chem (KR) to nie
wszyst ko, nie ma prak ty ki ucze nia się na do -
świad cze niach in nych, czę sto za to pro jek tan -
ci za sła nia ją się prze pi sa mi i wy tycz ny mi za -

po mi na jąc o wie dzy in ży nier skiej. W prak ty ce
wbu do wy wa nia mma trze ba pa mię tać o od po -
wied nim do bra niu wiel ko ści ta bo ru oraz bez -
względ nym prze strze ga niu re żi mów tech no lo -
gicz nych. 

W pod su mo wa niu se mi na rium pre zes An -
drzej Wy szyń ski pod kre ślił, że je śli sku pi my
się na rze czach wa żnych, bę dzie my dzia łać
ofen syw nie i z opty mi zmem pa trzeć w przy -
szłość roz wo ju pol skie go dro go wnic twa, to
za kil ka lat po zwo li nam to z sa tys fak cją
stwier dzić, że pie nią dze unij ne zo sta ły wy da ne
do brze i wszy scy je ste śmy za do wo le ni z wy ni -
ków na szej pra cy.

Już dziś PSW NA za pra sza na ko lej ne XXIX
Se mi na rium Tech nicz ne, któ re od bę dzie się
w dniach 28-30 paź dzier ni ka 2013 r. O szcze -
gó łach bę dzie my Pań stwa in for mo wać m.in.
na na szej stro nie in ter ne to wej www.psw na.pl.
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