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Ko niec ro ku zmu sza do pod su mo -

wań i re flek sji. Ja ki był 2014 dla bra nży

do rgo wej? W mo im od czu ciu był to ko -

lej ny trud ny rok. Trud ność ta ob ja wia ła

się mi ze rią ro bót dro go wych i ocze ki wa -

niem na no wą per spek ty wę unij ną. Co

praw da sy tu ację ura to wa ły wy bo ry sa -

mo rzą do we i ro bo ty na tej sie ci dróg,

ale to wciąż ma ło. Bra nża po trze bu je

ka pi ta łu, aby wpro wa dzać in no wa cje. Te

są nie uchron nie po trzeb ne w dro go -

wnic twie, wo bec wy mo gu co raz to dłu -

ższych gwa ran cji. Wi dział bym kil ka kie -

run ków roz wo ju i do te go za chę cam

bra nże. Po pierw sze w koń cu upo ra nie

się z pro ble ma mi, któ re psu ją nasz wi -

ze ru nek, czy li trwa łość na wierzch ni.

Czas bu do wać je dłu go wiecz ne, tyl ko

wów czas bę dzie my w sta nie kon ku ro -

wać i udo wad niać, że as falt jest naj lep -

szy do bu do wy dróg. Ko lej na kwe stia to

re cy kling. Ist nie ją już mo żli wo ści wy ko -

rzy sta nia 100% ma te ria łów uży tych

do kon struk cji na wierzch ni dro gi. Roz -

wi jaj my te tech no lo gie ta kże w Pol sce.

Na stęp nie – ci che na wierzch nie. Ma my

już do sko na ły przy kład bu do wy ob wod -

ni cy Gdo wa. Jest to też przy kład współ -

pra cy i part ner skich re la cji na bu do wie.

Mam wra że nie, że ten dia log po mię dzy

za ma wia ją cym a wy ko naw cą ostat nio

jest bar dzo ci chy, je śli nie za mie ra. Po -

słu żę się pew nym przy kła dem. Pro szę

so bie wy obra zić po ło żo ną dzie wiąt kę.

Na jed nym jej krań cu stoi je den czło -

wiek i wi dzi 9, na dru gim dru gi i wi dzi 6.

Za nic nie da ją się prze ko nać, że jest

ina czej. Do cza su, gdy za mie nią się

miej sca mi. Czy to tak trud no po sta wić

się na miej scu dru giej stro ny? Dla cze go

te go nie zro bić? W imie niu Pol skie go

Sto wa rzy sze nia Wy ko naw ców Na -

wierzch ni As fal to wych chciał bym prze -

ka zać apel do ami ni stra cji: je ste śmy go -

to wi do roz mów z wa mi, na wszel kie te -

ma ty, po czy na jąc od tech no lo gii a koń -

cząc na mię dzy na ro do wych do świd cze -

niach firm, któ re sku pia my, za pro ście

nas tyl ko do roz mów.

Ży czę Pań stwu, aby świę ta upły nę -

ły w ro dzin nej, peł nej cie pła at mos fe -

rze, a No wy Rok oka zał się prze ło mo wy

dla bra nży dro go wej.

Z ży cze nia mi mi łej lek tu ry

An drzej Wy szyń ski
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Ja kie wy zwa nia ma przed so bą bra nża
as fal to wa?
Pod sta wo we wy zwa nie to pro ble my do ty -

czą ce tech no lo gii. W du żej czę ści upo ra li śmy
się już z ty mi za gad nie nia mi, ma my bar dzo du -

żo ró żnych roz wią zań i osią gnięć, na to miast
trze ba tę kwe stię do koń czyć. Po zo sta ły jesz cze
do wdro że nia tech no lo gie roz wią zu ją ce pro ble -
my z ko le ino wa niem, pro ble my z dłu go wiecz -
no ścią oraz tech no lo gią na praw. Dru gim wy -

zwa niem są wszyst kie tech ni ki zwią za ne z re cy -
klin giem, o któ rych w Pol sce mó wi my już
od dłu ższe go cza su i jest to rów nież po le do po -
pi su dla ro dzi mych firm. Za gra ni cą sze ro ko sto -
su je się już ma te ria ły z re cy klin gu. U nas to do -

Przez 
zy skow ność
do in no wa cji

Branża drogowa potrzebuje
nowych technologii, a firmy
z branży generowania zysków,
które pozwolą na wdrażanie
innowacji. O wyzwaniach
stojących przed drogowcami
z Andrzejem Wyszyńskim,
prezesem Polskiego
Stowarzyszenia Wykonawców
Nawierzchni Asfaltowych,
rozmawia Anna Krawczyk.
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pie ro racz ku je i za ma wia ją cy wciąż ma ja obiek -
cje co do ich sto so wa nia.

Dla cze go Pa na zda niem tak się dzie je?
Mo im zda niem dzie je się tak z dwóch po wo -

dów. Po pierw sze ogra ni cze nia wy ni ka ją z bra ku
chę ci sto so wa nia przez in we sto rów do stęp nych
no wych tech no lo gii, czy li no wych ofert pro du -
cen tów ma te ria łów, wy ko naw ców oraz do staw -
ców ma szyn. Dru ga spra wa to kwe stie for mal ne,
czy li prze pi sy tech nicz ne, któ re w okre ślo nym
stop niu po zwa la ją sto so wać te tech no lo gie.
W związ ku ze sto so wa niem no wa tor skich tech no -
lo gii bu do wy na wierzch ni bi tu micz nych, po ja wia
się jesz cze jed no wy zwa nie: do pa so wa nie tech -
no lo gii do na szych wa run ków. Wszyst ko wy ma ga
prze te sto wa nia. Ro bi li śmy już ró żne pró by przy -
kła do wo z na wierzch nia mi re du ku ją cy mi
w znacz nym stop niu ha łas czy na wierzch nia mi
dre na żo wy mi. To sa mo do ty czy też mo żli wo ści
sto so wa nia w prak ty ce ma te ria łów z re cy klin gu.

Je śli mó wi my o po trze bach tech no lo -
gicz nych, ko lej ne py ta nie na su wa się
sa mo. Otóż, Na ro do we Cen trum Ba dań
i Roz wo ju pod pi sa ło z Ge ne ral ną Dy rek -
cją Dróg Kra jo wych i Au to strad po ro zu -
mie nie do ty czą ce kon kur sów na in no wa -
cje w dro go wnic twie. Wia do mo, że
w no wej per spek ty wie fi nan so wej Unii
Eu ro pej skiej bar dzo du ży na cisk bę dzie
po ło żo ny na in no wa cyj ność, ale ro zu -
mia ną ta kże ja ko współ pra cę na uki
z biz ne sem. Jak Pan to oce nia? Gdzie
wi dzi Pan tu taj po le do współ pra cy?
Bar dzo do brze się sta ło, że GDD KiA do strze -

ga ten fakt. W wie lu kra jach mo to rem po stę pu
tech no lo gicz ne go jest wła śnie ad mi ni stra cja, dla -
te go to jest w mo jej oce nie du ży krok na przód.
Jed nak na po czą tek na le ża ło by od po wie dzieć
na py ta nie, co to ozna cza, że bę dzie my roz wi jać
in no wa cyj ne tech no lo gie? Na pew no od po my słu
do opra co wa nia ta kiej tech no lo gii upły wa pe wien
okres, mo im zda niem kil ka lat. Czy li tak na praw -
dę te in no wa cyj ne dzia ła nia, któ re zo sta ną za po -
cząt ko wa ne te raz da dzą efekt za 5–7 lat. To bę dzie
już po okre sie no wej per spek ty wy unij nej. Dla te -
go w pew nym sen sie, roz wi ja jąc in no wa cje, pra -

cu je my na okres mniej sze go za po trze bo wa nia
i mniej szych mo żli wo ści wy ko naw czych. To
po pierw sze. Po dru gie na le ży za py tać, cze go
ocze ku je my od dzia łań in no wa cyj nych, w ja kim
kie run ku po win ny one iść. To do pre cy zo wa nie
ukie run ko wa ło by rów nież na sze dą że nia.

Być mo że po moc ne bę dą tu taj ocze ki -
wa nia za ma wia ją cych wo bec firm wy ko -
naw czych, któ re już dziś star tu ją w prze -
tar gach i mu szą im spro stać?
Zga dza się. Przy kła dy są dzi siaj wi docz ne

m.in. na od cin ku kon ce syj nym A1, gdzie za pro -
jek to wa no i wy ko na no na wierzch nię bi tu micz ną,
któ ra ma wy trzy mać kil ka dzie siąt lat bez więk -
szych za bie gów. Na le ży my śleć wła śnie ty mi ka -
te go ria mi w od nie sie niu do wszyst kich klas dróg,
nie tyl ko tych, któ re fi nan su je GDD KiA. Na sze
dzia ła nia po win ny iść w kie run ku uzy ska nia wy -
ższe go stan dar du na tych dro gach, czy li wpro wa -
dze nia mie sza nek o wy so kim mo du le sztyw no ści
z udzia łem as fal tów mo dy fi ko wa nych, któ re się
nie ko le inu ją, któ re nie zmie nia ją swo ich pa ra -
me trów w cza sie. Mo żna się spo dzie wać na ci sku
na po pra wie nie pa ra me trów dłu go wiecz no ści. Te
tech no lo gie w za sa dzie ca ły czas ewo lu ują, pro -
du cen ci as fal tów ro bią co raz lep sze, co raz bar -
dziej mo dy fi ko wa ne as fal ty na wet na 50-let nie
na wierzch nie. Tu po stęp jest jak by nie za le żny. 

W mo jej oce nie du że po le do po pi su dla
więk szo ści firm wy ko naw czych ist nie je w szer -
szym sto so wa niu na wierzch ni ci chych, bo w tej
kwe stii ko rzy sta my przede wszyst kim z do rob ku
firm za gra nicz nych. Ten pro blem jest bar dzo
istot ny, po nie waż dziś w ce nie nor mal nej ma sy
bi tu micz nej mo że my mieć mie szan kę o pa ra -
me trach, któ ra zmniej sza ha łas o 5–6 de cy be li,
a to już jest bar dzo du żo.

Za brz mia ło jak ode zwa do bra nży, aby
nie ba ła się wpro wa dzać in no wa cji. Ale
jed na stro na to pro du cen ci, a dru ga fir -
my wy ko naw cze…
Tu taj znów trze ba by spoj rzeć na przy kła dy

za gra nicz ne i od po wie dzieć na py ta nie, co to zna -
czy in no wa cyj ność w fir mach? Fir ma mu si mieć
za ple cze fi nan so we na te go ty pu dzia ła nia. Obec -
nie w Pol sce fir my wy gry wa ją prze tar gi po ce -

nach, któ re po kry wa ją tyl ko i wy łącz nie kosz ty wy -
ko na nia pra cy oraz za pew nia ją nie wiel ką ma rżę.
Z uwa gi na to, w mo jej oce nie w ma łych i śred -
nich fir mach nie ma żad nych środ ków fi nan so -
wych na wpro wa dza nie in no wa cyj nych roz wią zań,
na ich po szu ki wa nie, na wła ści we do po sa że nie
la bo ra to riów za kła do wych, na za trud nie nie wy so -
kiej kla sy spe cja li stów w dzia łach tech no lo gicz -
nych. To wszyst ko trze ba prze cież fi nan so wać.
Na le ży umo żli wić fir mom ge ne ro wa nie zy sków
na ta kim po zio mie, któ ry po zwo li wy go spo da ro -
wać środ ki na roz wój. Je śli uda się przejść tę ma -
gicz ną gra ni cę zy skow no ści, to fir my, zwłasz cza
te roz sąd nie za rzą dza ne, bę dą po szu ki wa ły do -
brych i trwa łych roz wią zań in no wa cyj nych. Dla -
cze go? Tu znów dzia ła eko no mia. Fir my da ją gwa -
ran cję od bior com, więc jest to w ich in te re sie,
aby ofe ro wa ne wy ro by nie de gra do wa ły się w cza -
sie. Po ten cjał in te lek tu al ny w bra nży jest bar dzo
du ży. Są ośrod ki na uczel niach, jest In sty tut Ba -
daw czy Dróg i Mo stów, są cen tra ba daw cze w du -
żych fir mach, z któ rych wie dzy mo żna ko rzy stać.

Jak mo żna pod su mo wać mi ja ją cy rok
w bra nży as fal to wej?
Mi ja ją cy rok był spe cy ficz ny, dla te go że to

jest okres nie ja ko mię dzy unij ny mi per spek ty -
wa mi fi nan so wy mi i zna czą co spa dła ilość wy -
ko ny wa nych prac. W mo jej oce nie ma my
do czy nie nia z lek kim za sto jem, na to miast kon -
cen tru je my się na no wej per spek ty wie i mo żli -
wo ściach przy go to wa nia się do niej. Sło wem,
bra nża przy go to wu je się do przy szło ści. 

Cze go mo żna ży czyć Pa nu i bra nży dro -
go wej w nad cho dzą cym ro ku?
Aby fir my dro go we by ły trak to wa ne we

wszyst kich dzia ła niach ja ko part ne rzy, aby mo -
gły okre ślać per spek ty wy swo je go dzia ła nia. Je -
śli cho dzi o bra nżę, to po żą da na jest rów nież
sta bi li za cja w fir mach. Ja oso bi ście chciał bym,
aby po ję cie „dro go wiec” ko ja rzy ło się lu dziom
bar dzo po zy tyw nie, aby uda ło nam się po pra wić
wi ze ru nek dro go wnic twa w spo łe czeń stwie.
Gdy by to ży cze nie speł ni ło się w przy szłym ro -
ku, był bym szczę śli wym czło wie kiem.

Dzię ku ję za roz mo wę.                          
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Ma my dwa roz po zna ne źró dła ha ła su dro -
go we go: ha łas wy ni ka ją cy z in te rak cji mię dzy
opo ną po jaz du a pod ło żem oraz ha łas po cho -
dzą cy z pra cy sil ni ka po jaz du.

Zna my rów nież spo so by zmniej sze nia po -
zio mu ha ła su na dro gach po przez za sto so wa nie:
ekra nów aku stycz nych, wa łów ziem nych, ob ni -
że nia pręd ko ści po jaz dów, re duk cję na tę że nia
ru chu oraz ci chych na wierzch ni as fal to wych.

De cy du jąc się na za sto so wa nie ci chych na -
wierzch ni as fal to wych, mu si my zda wać so bie
spra wę z te go, ja kie pa ra me try mie szan ki as fal -
to wej ma ją wpływ na re duk cję ha ła su. Są to
przede wszyst kim: tek stu ra na wierzch ni, po ro -
wa tość i gru bość warstw po ro wa tych.

Ci che na wierzch nie mo żna wy ko nać z na -
stę pu ją cych mie sza nek as fal to wych: as fal tu po -
ro wa te go, dwu war stwo we go as fal tu po ro wa te -
go, drob nych mie sza nek as fal to wych o nie cią -
głym uziar nie niu: SMA5, SMA LA, BBTM.

Z do tych cza so wych świa to wych do świad czeń
wy ni ka, że naj bar dziej efek tyw nym spo so bem
na ob ni że nie ha ła su ko mu ni ka cyj ne go jest za sto -
so wa nie dwu war stwo we go as fal tu po ro wa te go. 

Przy jed no war stwo wej na wierzch ni z PA8
na stę pu je re duk cja ha ła su od 3 do 5 dB w po -

rów na niu do na wierzch ni z AC, przy dwu war -
stwo wym as fal cie po ro wa tym re duk cja ha ła su
wy no si ok. 8 dB w po rów na niu do na wierzch ni
z AC.

Przy kła dem re ali za cji in we sty cji w tej tech -
no lo gii jest ob wod ni ca Gdo wa w cią gu DW 967.

In we sto rem 2,7-km no wej dro gi bę dą cej
przed łu że niem DW 967 był ZDW Kra ków, wy ko -

naw cą PRI nż – 1 Gru pa Ka pi ta ło wa Po li mex
– Mo sto stal S.A. Tech no lo gia ci chej na wierzch -
ni z po dwój ne go as fal tu po ro wa te go zo sta ła na -
rzu co na pra wo moc ną de cy zją śro do wi sko wą.

Tym sa mym po raz pierw szy w Pol sce po wstał
od ci nek dro gi wy bu do wa ny w tech no lo gii po -
dwój ne go as fal tu po ro wa te go, gdzie war stwę
ście ral ną sta no wił as falt po ro wa ty PA8 o za war -

Ci che na wierzch nie 
– dwu war stwo wy as falt po ro wa ty
Coraz częściej uwarunkowania środowiskowe dla inwestycji drogowych obejmują również problem hałasu.
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to ści wol nych prze strze ni w MMA 18–24%,
a war stwę wią żą cą sta no wił PA 16 o za war to ści
wol nych prze strze ni 24–28%.

Zmia ny pro jek to we

Na rzu co na tech no lo gia wy ma ga ła zmian pro -
jek to wych. Uwa run ko wa nia tech no lo gicz ne sto -
so wa nia na wierzch ni z as fal tu po ro wa te go są bar -
dzo ry go ry stycz ne. Nie za le ca się sto so wa nia tej
tech no lo gii w re jo nie skrzy żo wań, po łą czeń dróg,
rond, przy stan ków au to bu so wych, przy pręd ko ści
po jaz dów po ni żej 50 km/h oraz w za to kach
do par ko wa nia. Na le ża ło wy łą czyć z za kre su re ali -
za cji po dwój ne go as fal tu po ro wa te go skrzy żo wa -
nia, ron da stre fy ha mo wa nia i dro gi do jaz do we.
Na stęp nie na le ża ło do pa so wać kon struk cję
warstw as fal to wych na wszyst kich re ali zo wa nych
od cin kach. Pod sta wą zmian roz wią zań pro jek to -
wych w za kre sie kon struk cji, w związ ku z bra kiem
od po wied nich za pi sów w pol skich do ku men tach
tech nicz nych WT2 – 2010 i WT -2 2008 oraz bra -
kiem pol skich do świad czeń, by ły wy ma ga nia dla
na wierzch ni w ukła dzie dwu war stwo wym z as fal tu
po ro wa te go za war te w nie miec kim do ku men cie
Merk blatt. Asphalt deck schich ten aus Of fen po ri -
gem Asphalt M OPA.

Tech no lo gia ukła da nia 
po dwój ne go as fal tu po ro wa te go

Bio rąc pod uwa gę ko niecz ność za cho wa nia
prze pusz czal no ści na wierzch ni z rów no cze snym
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za cho wa niem sczep no ści warstw, wy bra no
do re ali za cji tech no lo gię as fal to wych warstw
kom pak to wych. Do dat ko wą ko rzy ścią by ło skró -
ce nie cza su re ali za cji.

Za sto so wa no ze staw spe cja li stycz nych ma -
szyn do roz kła da nia warstw kom pak to wych z sa -
mo bie żnym po daj ni kiem DY NA PAC, wa lec tan -
de mo wy CC1100 do wstęp ne go za gęsz cza nia;
wa lec DY NA PAC 232 oraz wa lec DY NA PAC 422
ja ko gła dzik.

Mem bra na

Ja ko war stwę hy dro izo la cji za sto so wa no
mem bra nę bi tu micz no -la tek so wą o du żej ela -
stycz no ści FLE XI GUM HP, apli ko wa ną po przez
na trysk wy ko ny wa ny rów no le gle dwo ma kom -
po nen ta mi – emul sją bi tu micz no -la tek so wą
i ko agu lan tem.

Ba da nie Ty pu PA 16 i PA 8

W La bo ra to rium Bi tu micz nym Po li mex
– Mo sto stal S.A. opra co wa no dwa ba da nia ty pu
na PA 16 na w -wę wią żą cą i PA8 na w -wę ście -
ral ną. Do obu mie sza nek uży to as fal tu mo dy fi -
ko wa ne go z do dat kiem gu my MOD BIT 45/80-
55 CR, co po zwo li ło na zmniej sze nie ry zy ka za -
kło ceń w pro duk cji mie sza nek, wy ni ka ją ce go
np. z osob ne go do zo wa nia as fal tu i gra nu la tu

gu mo we go. Oprócz stan dar do wych ba dań mie -
szan ki as fal to wej, do dat ko wo ba da no pa ra metr
ubyt ku zia ren PL – test Can ta bro.

Od ci nek prób ny

Od ci nek prób ny pod le gał sfre zo wa niu, dla -
te go zo stał wy ko na ny w miej scu, gdzie do ce lo -
wo uło żo no war stwę SMA8. Ce lem wy ko na nia
od cin ka prób ne go by ło usta wie nie ze sta wu ma -
szyn do kom pak tas fal tu, usta le nie tem pe ra tu ry
wa ło wa nia, licz by przejść wal ców oraz spraw -
dze nie za war to ści wol nych prze strze ni w w -wie
i wskaź ni ka za gęsz cze nia.

Pro duk cja as fal tu po ro wa te go

W związ ku z tym, że pro duk cja MMA od by -
wa ła się na jed nej wy twór ni, pre cy zyj nie wy li -
czo no ilo ści MMA, okre śla jąc pro por cje PA 16
i PA8, do bra no od po wied nią liczbę sa mo cho -
dów oraz zor ga ni zo wa no sta no wi sko do czysz -
cze nia sa mo cho dów.

Wy ni ki ba dań as fal tu po ro wa te go w trak cie
pro duk cji PA 16 i PA8 przed sta wio no w ta be -
lach 1 i 2.

Na koń ców kach od cin ków as fal tu po ro wa -
te go, któ re pod le ga ły od cię ciu wy cię to kil ka
pró bek z na wierzch ni w ce lu zba da nia za war to -
ści wol nych prze strze ni w war stwie i wskaź ni ka
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Skład PA 16 na war stwę wią żą cą
Kru szy wo gru be 11/16 – 87%
Wy peł niacz – 6,5%
MOD BIT 45/80-55 CR – 6,0%
Sta bi li za tor – 1,0%
Pa ra me try PA 16 
Zaw. wol nych prze strze ni v/v – 26,8%
ITSR – 94%
Spływ ność D – 0,27
Uby tek zia ren PL – 43%

Skład PA8 na war stwę ście ral ną
Kru szy wo gru be 4/8 – 86%
Wy peł niacz – 6,5%
MOD BIT 45/80-55 CR – 6,5%
Sta bi li za tor – 1,0%
Pa ra me try PA 8
Zaw. wol nych prze strze ni v/v – 21,6%
ITSR – 95%
Spływ ność D – 0,19
Uby tek zia ren PL – 14,3%

Test Can ta bro PA 16

Test Can ta bro PA8
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za gęsz cze nia. Prób ki wy cię te z na wierzch ni wy -
ma ga ły roz cię cia pi łą i usu nię cia war stwy prze -
ni ka nia jed nej war stwy w dru gą.

Na pod sta wie wy ni ków na su wa się spo -
strze że nie, że do bór licz by przejść wal ców

i tem pe ra tu ra za gęsz cza nia jest nie zwy kle istot -
na i po le ga na zna le zie niu zło te go środ ka mię -
dzy za gęsz cze niem w -wy wią żą cej z PA 16 ma -
ją cej ten den cję do prze gęsz cza nia i za gęsz cze -
niem w -wy ście ral nej z PA8.

Utrzy ma nie

Do ku men ta cja nie miec ka za wie ra do kład ną
in struk cję utrzy ma nia let nie go i zi mo we go na -
wierzch ni z as fal tu po ro wa te go.

Wy ma ga nia od no śnie utrzy ma nia w okre sie
let nim:
– czysz cze nie na wierzch ni z PA spe cja li -

stycz nym sprzę tem przy naj mniej raz w ro ku
– za kaz uży wa nia kon wen cjo nal nych urzą dzeń

czysz czą cych jezd nie oraz po jaz dów ze
szczot ka mi za mon to wa ny mi z przo du

– nie zwłocz ne usu wa nie z na wierzch ni li ści,
mar twych zwie rząt, ma te ria łów syp kich,
che mi ka liów, ole jów, pa liw, bło ta

– sto so wa nie od po wied nie go za bez pie cze nia
na wierzch ni pod czas pro wa dze nia wszel -
kie go ty pu prac kon ser wa cyj nych po bo czy,
skarp, ro wów

– za kaz bez po śred nie go wjaz du po jaz dów rol -
ni czych z są sied nich pól
Wy ma ga nia od no śnie zi mo we go utrzy ma nia:

– za kaz uży wa nia płu gów śnie żnych z me ta lo -
wy mi szy na mi z nie wła ści wie usta wio ny mi
lub uszko dzo ny mi zgar nia ka mi

– za kaz sto so wa nia sub stan cji neu tra li zu ją -
cych, po pra wia ją cych szorst kość: pia ski,
żu żle, po pio ły, kru szy wa

– sto so wa nie pre wen cyj ne go spry ska nia so lan ką.
Ce lem tych dzia łań jest utrzy ma nie od po -

wied niej po ro wa to ści na wierzch ni, bez po śred -
nio od po wie dzial nej za re duk cję ha ła su i brak
aqa pla nin gu.

Po wy ższy przy kład re ali za cji jest do wo dem
na to, że no we tech no lo gie nie są za strze żo ne
dla du żych za gra nicz nych firm wy ko naw czych.
Ka żda fir ma dro go wa ma ją ca do świad cze nie
w wy ko naw stwie na wierzch ni as fal to wych
na do brym po zio mie jest w sta nie sto so wać
z suk ce sem in no wa cyj ne roz wią za nia tech no lo -
gicz ne. Z dru giej stro ny, pla nu jąc ob ni że nie po -
zio mu ha ła su dro go we go, na le ży się wni kli wie
za sta no wić nad do bo rem roz wią zań tech no lo -
gicz nych w od nie sie niu do uwa run ko wań tech -
nicz nych przed się wzię cia dro go we go.              

Ha li na Sar liń ska
Via kon trol Sp. z o.o.
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Jed nost ka Za kres Śred nia Wy ma ga nia

Za war tość as fal tu roz pusz czal ne go % 5,6–5,9 5,7 5,8 ± 0,3

Za war tość wol nych prze strze ni % 24,4–26,4 25,3 24–28

Tabela 1. Wy ni ki ba dań as fal tu po ro wa te go w trak cie pro duk cji PA 16

Jed nost ka Za kres Śred nia Wy ma ga nia

Zawartość asfaltu rozpuszczalnego % 6,1–6,3 6,2 6,3 ± 0,3

Zawartość wolnych przestrzeni % 21,5–22,4 21,9 18–24

Tabela 2. Wyniki badań asfaltu porowatego w trakcie produkcji PA8

Jed nost ka Za kres Śred nia Wy ma ga nia

Wskaźnik zagęszczenia % 99,0–100,9 99,8 >97

Zawartość wolnych przestrzeni % 23,8–27,1 25,5 22–32

Tabela 3. Zawartość wolnych przestrzeni w PA16

Jed nost ka Za kres Śred nia Wy ma ga nia

Wskaźnik zagęszczenia % 97,6–98,1 97,9 >97

Zawartość wolnych przestrzeni % 23,3–23,9 23,6 18–24

Tabela 4. Zawartość wolnych przestrzeni w PA8



W przy pad ku urzą dze nia o na zwie Via Fric -
tion usta le nia dot. po pra wek nie zo sta ły jesz cze
do ko na ne. Dla te go pod ję to i zre ali zo wa no ba da -
nia obej mu ją ce po mia ry szorst ko ści tym urzą -
dze niem na wy ty po wa nych ro dza jach na -
wierzch ni. W opar ciu o uzy ska ne wy ni ki usta lo -
ne zo sta ły współ czyn ni ki ko ry gu ją ce dla wa run -
ków brze go wych. Oce nia no wpływ tem pe ra tu ry
po wie trza i wo dy uży wa nej do zwi lże nia na -
wierzch ni, wpływ od chy łek od za ło żo nej pręd -
ko ści po mia ro wej i na tej pod sta wie usta lo no
funk cje ko rek cyj ne.

Szorst kość 
a bez pie czeń stwo ru chu

Szorst kość mo krej na wierzch ni sta no wi
jed ną z naj wa żniej szych cech na wierzch ni dro -
go wej, po nie waż ma ona bez po śred ni wpływ
na bez pie czeń stwo ru chu dro go we go. Im lep sza
szorst kość, tym mniej sze ry zy ko wy pad ków
pod czas opa dów. 

Szorst kość na wierzch ni nie jest jed nak war -
to ścią sta łą, po nie waż ule ga zmia nie wraz
z upły wem okre su eks plo ata cji. Po le ru ją ce oraz
wy gła dza ją ce od dzia ły wa nie opon sa mo cho do -
wych na po wierzch nię jezd ni pro wa dzi do ne ga -
tyw nych od dzia ły wań w tym do ob ni ża nia
szorst ko ści. 

Po gar sza nie się tej wła ści wo ści mo że do -
pro wa dzić do spad ku współ czyn ni ka tar cia po -
ni żej war to ści mi ni mal nej, za le ca nej ze wzglę du
na bez pie czeń stwo ru chu. W związ ku z tym
w nie miec kich prze pi sach tech nicz nych do ty -
czą cych wy ko na nia na wierzch ni as fal to wych
i be to no wych (np. ZTV Asphalt -StB, ZTV Be ton -
-StB) po da ne zo sta ły wy ma ga nia dot. współ -
czyn ni ka tar cia obo wią zu ją ce za rów no w mo -
men cie prze ka zy wa nia dro gi do ru chu, jak rów -

nież po okre sie upły wu gwa ran cji. W przy pad ku
dróg ob cią żo nych ru chem cię żkim, jak au to stra -
dy i dro gi eks pre so we, ta wła ści wość na -
wierzch ni po win na być oce nia na w re gu lar nych
od stę pach cza su, przy wy ko rzy sta niu ró żnych
me tod po mia ro wych. 

Dwie za sad ni cze gru py me tod po mia ro -
wych to:
– po mia ry punk to we oraz
– me to dy po mia ru cią głe go.

Umo żli wia ją one oce nę współ czyn ni ka tar -
cia na mo krej na wierzch ni na pod sta wie usta lo -
nej spe cy ficz nej war to ści, przy okre ślo nych wa -
run kach brze go wych. W ra zie stwier dze nia zbyt
ni skie go po zio mu szorst ko ści na wierzch ni, mu -
szą zo stać pod ję te od po wied nie środ ki za rad -
cze. Pierw szy do ty czy in ży nie rii ru chu, dru gi
– ró żne go ro dza ju za bie gów na praw czych po le -
ga ją cych na uszorst nie niu na wierzch ni. Za rów -
no po mia ry jak i na pra wy po win ny być wy ko ny -
wa ne zgod nie z za pi sa mi za war ty mi w „Wy tycz -
nych pro wa dze nia po mia rów szorst ko ści na mo -
krej na wierzch ni” (skrót na zwy wy tycz nych: M
BGriff 2012).

Ak tu al ne ten den cje do ty czą ce 
po mia rów szorst ko ści

Zgod nie z wy tycz ny mi M BGriff po mia ry
szorst ko ści na wierzch ni mo żna wy ko ny wać
w spo sób cy klicz ny (tzw. me to dy punk to we) lub
mie rzyć współ czyn nik tar cia w spo sób cią gły. 

Me to dy punk to we obej mu ją po mia ry wy ko -
ny wa ne z re gu ły nie wiel ki mi urzą dze nia mi,
umo żli wia ją cy mi oce nę szorst ko ści na wierzch ni
na nie wiel kiej dłu go ści. Po miar ta ki wy ma ga
sto sun ko wo nie du że go na kła du pra cy i po sia da
na stę pu ją ce za le ty: nie wiel ki koszt za ku pu urzą -
dze nia po mia ro we go, nie wiel ki koszt pro wa dze -

nia ba dań w te re nie. Wa dy me tod punk to wych
do ty czą w pierw szym rzę dzie po wa żne go za gro -
że nia dla per so ne lu wy ko nu ją ce go po miar
na dro dze, ogra ni czo ność sa me go po mia ru,
a po nad to mo żli wość je dy nie wy ryw ko wej oce -
ny. W dal szym cią gu do oce ny szorst ko ści wy -
ko rzy sty wa ne jest wa ha dło an giel skie SRT (Skid
Re si stan ce Te ster), naj czę ściej w po wią za niu
z wy pły wo mie rzem ty pu Mo ore, a ta kże sze reg
in nych urzą dzeń.

Me to dy umo żli wia ją ce po miar cią gły ma ją
istot ną za le tę, ja ką jest uzy ski wa nie peł niej szej
oce ny szorst ko ści ba da nej dro gi. Sto sun ko wo
nie wiel kie są ta kże stwa rza ne utrud nie nia dla
ru chu po jaz dów. Naj bar dziej efek tyw ne me to dy
sto so wa ne są w przy pad ku po mia rów współ -
czyn ni ka tar cia na dłu gich od cin kach dróg, po -
nie waż du ża pręd kość po mia ro wa łą czy się
z du żą wy daj no ścią. Ak tu al nie w Eu ro pie jest
sto so wa nych wie le urzą dzeń umo żli wia ją cych
cią gły po miar szorst ko ści na wierzch ni, dzia ła ją
jed nak na od mien nych za sa dach. Sze ro ko sto -
so wa ne w wie lu kra jach jest urzą dze nie Scrim.
W przy pad ku Nie miec uży wa na jest mo dy fi ka cja
te go urzą dze nia ozna czo na sym bo lem SKM. In -
ne urzą dze nia wy ko rzy sty wa ne do po mia rów
współ czyn ni ka tar cia to: Grip Te ster, Skid do metr
BV 11 oraz przy czep ka ty pu Stut t gart. W wie lu
kra jach wy ko ny wa ne są po mia ry urzą dze nia mi
sta no wią cy mi roz wią za nia wła sne, umo żli wia ją -
ce po miar cią gły względ nie zbli żo ny do cią głe -
go, jak np. Ta tra Run way Te ster, Ro ad Star, SRT
– 3. 

Za gad nie niem oce ny szorst ko ści na -
wierzch ni w pro fi lu po dłu żnym (LFC = Lon gi tu -
di nal Fric tion Co ef fi cient) me to dą cią głą za ję ła
się nor we ska fir ma Via Tech przy współ pra cy
z Nor we skim Mi ni ster stwem Ko mu ni ka cji (Sta -
tens Ve gve sen). Opra co wa na zo sta ła me to da

Oce na szorst ko ści na wierzch ni no wym urzą dze niem
po mia ro wym Via Fric tion
W Niemczech standardowe pomiary szorstkości nawierzchni prowadzone są przy pomocy urządzenia SKM
(niemiecka wersja urządzenia typu Scrim) oraz GripTester. W przypadku tych metod algorytmy poprawek
korygujących zostały opracowane i wprowadzone do instrukcji wykonania, jak również do norm.
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po mia ru współ czyn ni ka tar cia przy za sto so wa -
niu urzą dze nia Via Fric tion. Obok stan dar do we go
po mia ru współ czyn ni ka tar cia na mo krej na -
wierzch ni oraz przy okre ślo nym po śli zgu ko ła
po mia ro we go, urzą dze nie umo żli wia rów nież
oce nę tzw. mak sy mal ne go po ten cja łu na -
wierzch ni dro gi w za kre sie szorst ko ści. Tar cie
wy stę pu ją ce po mię dzy opo ną po mia ro wą a na -
wierzch nią dro gi mo że być okre śla ne nie tyl ko
przy sta łej war to ści po śli zgu w trak cie blo ko wa -
nia ko ła po mia ro we go, tak jak ma to miej sce
w przy pad ku in nych me tod do ko nu ją cych cią -
głe go po mia ru współ czyn ni ka tar cia, ale tą me -
to dą mo żna wy ko ny wać po mia ry w wa run kach
zbli żo nych do dzia ła nia sys te mu ha mo wa nia
prze ciw po śli zgo we go, dzia ła ją ce go tak jak sys -
tem ABS. 

Ta ki spo sób oce ny wła ści wo ści prze ciw po -
śli zgo wych na wierzch ni jest obec nie ko niecz ny
i za le ca ny z uwa gi na po wszech ne mon to wa nie
sys te mów ABS za rów no w sa mo cho dach oso -
bo wych, jak rów nież w po jaz dach cię ża ro wych.
Urzą dze nie Via Fric tion umo żli wia peł niej szą
oce nę szorst ko ści na wierzch ni mo krej,
a z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa ru chu użyt -
kow ni ków dróg po win no być urzą dze niem pre -
fe ro wa nym.

W przy pad ku wszyst kich do tych cza so wych
me tod uzy ski wa ne wy ni ki obar czo ne są od chył -
ka mi. Po wo do wa ne jest to w pierw szym rzę dzie
zmia na mi tem pe ra tu ry na wierzch ni. W przy pad -
ku po mia rów cią głych do ty czy to rów nież od -
chy łek pręd ko ści, któ ra mo że od bie gać od za -
kła da nej pręd ko ści po mia ro wej. Do dat ko wo

wpływ na wy ni ki ma ją zmie nia ją ce się wła ści -
wo ści opo ny po mia ro wej.

W Niem czech stan dar do we po mia ry szorst -
ko ści wy ko ny wa ne są rów nież wa ha dłem SRT,
urzą dze niem Scrim (me to da SKM) oraz Grip Te -
ster. W przy pad ku wy mie nio nych me tod po mia -
ro wych opra co wa ne zo sta ły współ czyn ni ki ko -
rek cyj ne dla uzy ska nych wy ni ków, któ re wpro -
wa dzo no do in struk cji wy ko na nia po mia rów oraz
do od po wied nich norm.

W przy pad ku urzą dze nia Via Fric tion zo stał
opra co wa ny pro jekt Spe cy fi ka cji Tech nicz nej
CEN/TS 15901-14:2011 (E) – Stan
na dzień 2011-06-09, w któ rej nie zo sta ły za -
war te współ czyn ni ki ko rek cyj ne. Zgod nie z za ło -
że nia mi zre ali zo wa no ko lej ny cel obej mu ją cy
opra co wa nie ko rekt wy ni ków uzy ska nych oma -
wia nym urzą dze niem. Po mia ry prze pro wa dzo no
na re pre zen ta tyw nych od cin kach na wierzch ni,
co stwo rzy ło pod sta wę do opra co wa nia ocen
wy ni ków uzy ski wa nych urzą dze niem Via Fric -
tion.

Po miar urzą dze niem Via Fric tion

Urzą dze nie Via Fric tion skła da się z po jaz du
cią gną ce go oraz przy czep ki po mia ro wej
(rys. 1). We wnątrz po jaz du cią gną ce go przy -
czep kę znaj du je się zbior nik na wo dę o po jem -
no ści ok. 900 l. Po nad to w po jeź dzie za in sta lo -
wa no ca łość oprzy rzą do wa nia i elek tro nicz ne
urzą dze nia po mia ro we, urzą dze nia ste ru ją ce
oraz po zo sta łe wy po sa że nie. W ce lu za pew nie -
nia sta łej pręd ko ści w trak cie pro wa dze nia po -

mia rów, po jazd cią gną cy wy po sa żo ny zo stał
w urzą dze nie do utrzy my wa nia sta łej pręd kość
jaz dy, tzw. tem po mat. 

Za sad ni czy ele ment po mia ro wy urzą dze nia
Via Fric tion zo stał za in sta lo wa ny po pra wej stro -
nie przy czep ki, tak aby po miar współ czyn ni ka
tar cia od by wał się w pra wym śla dzie kół po jaz -
dów (rys. 1; str. pra wa). Dzię ki ta kie mu roz wią -
za niu mo żli we by ło wy eli mi no wa nie znacz ne go
wpły wu na wy ni ki po mia rów łu ków po zio mych
o ma łych pro mie niach, co ma miej sce pod czas
ba dań urzą dze niem SKM. Po dob ne roz wią za nie
zo sta ło wy pró bo wa ne uprzed nio w przy pad ku
urzą dze nia Grip Te ster. Po od po wied niej ada pta -
cji przy czep ki, Via Fric tion umo żli wia wy ko na nie
po mia rów rów nież w le wym śla dzie kół po jaz -
dów, przy czym po mia ry w ta kim ukła dzie do -
tych czas nie by ły wy ko ny wa ne.

Urzą dze nie Via Fric tion okre śla na mo krej
na wierzch ni współ czyn nik tar cia po dłu żne go
(Lon gi tu di nal Fric tion Co ef fi cient – LFC). Po -
miar na stę pu je w trak cie ha mo wa nia gład kiej
opo ny bez pro fi lo wej o wy mia rach 155/170
R 13 – przy za sto so wa niu ge ne ra to ra elek trycz -
ne go, względ nie ha mul ca elek trycz ne go. Po -
miar współ czyn ni ka tar cia na stę pu je przy okre -
ślo nym po śli zgu opo ny, a ge ne ra tor speł nia ro -
lę ha mul ca elek trycz ne go, za pew nia jąc okre ślo -
ną war tość po śli zgu. Me cha nizm ha mo wa nia
stwa rza mo żli wość re gu lo wa nia po śli zgu opo ny
po mia ro wej w spo sób bez stop nio wy (cią gły).
Oprócz po mia rów współ czyn ni ka tar cia przy sta -
łym po śli zgu, mo żli we jest okre śle nie za le żno -
ści: współ czyn nik tar cia μ/krzy wa po śli zgu, tzn.
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Rys. 1. Zestaw pomiarowy składający się z pojazdu ciągnącego i jednostki (przyczepki)
pomiarowej oraz widok systemu hamowania jednostki pomiarowej ViaFriction



oce ny mak sy mal ne go po ten cja łu na wierzch ni
w za kre sie szorst ko ści. Współ czyn nik tar cia wy -
stę pu ją cy po mię dzy opo ną po mia ro wą a na -
wierzch nią zo sta je wy li czo ny przy uwzględ nie -
niu pręd ko ści po jaz du cią gną ce go oraz ilo ści
ener gii elek trycz nej po trzeb nej do za ha mo wa -
nia, tzn. po trzeb nej do zli kwi do wa nia po śli zgu.
Wy two rzo na ener gia elek trycz na zo sta je prze -
two rzo na na ener gię ciepl ną dzię ki za sto so wa -
niu opor ni ków ce ra micz nych.

Okre śle nie ak tu al nych wa run ków ba da nia w za -
kre sie tem pe ra tu ry i pręd ko ści w trak cie po mia ru
współ czyn ni ka tar cia na stę pu je po przez czuj ni ki,
w któ re wy po sa żo no urzą dze nie. Via Fric tion ma za -
in sta lo wa ne łącz nie czte ry czuj ni ki tem pe ra tu ry,
a po nad to jed nost kę do re je stra cji pręd ko ści.

Czuj ni ki umo żli wia ją okre śle nie tem pe ra tu -
ry: wo dy na wy lo cie ze zbior ni ka, na wierzch ni
przed opo ną po mia ro wą, po wie trza w re jo nie
przy czep ki (ok. 30 cm po nad po wierzch nią)
oraz opo ny w ob rę bie bie żni ka.

Da ne dot. tem pe ra tu ry bie żni ka opo ny są
wy ma ga ne wa run ko wo, po nie waż w do tych cza -
so wym wy po sa że niu urzą dze nia Via Fric tion nie
ma za le ceń od no śnie od rzu ca nia fil mu wod ne -
go z po wierzch ni bie żni ka, tak jak ma to miej sce
np. w przy pad ku po mia ru urzą dze niem SKM.
W przy szło ści po win no to zna leźć za sto so wa nie
w wy ko ny wa nych po mia rach po przez za in sta lo -
wa nie od po wied nie go wy po sa że nia. Pręd kość
przy czep ki i tym sa mym po jaz du cią gną ce go

jest okre śla na za po mo cą im pul su na po -
wierzch ni tocz nej. 

W ta be li 1 ze sta wio ne zo sta ły spe cy fi ka cje
tech nicz ne przy czep ki Via Fric tion, jak rów nież
jed nost ki po mia ro wej.

Urzą dze niem Via Fric tion mo żna do ko ny wać
po mia rów współ czyn ni ka tar cia przy ró żnych
pręd ko ściach, w za kre sie od 20 do 90 km/h.
Zgod nie z wy tycz ny mi StVO w Niem czech mak -
sy mal na pręd kość po mia ro wa wy no si 80 km/h. 

Po mia ry wy ko ny wa ne są zgod nie z trze ma
przy ję ty mi mo de la mi:
– mo del pierw szy: okre śla ny skró tem FIX -

-SLIP; współ czyn nik tar cia jest mie rzo ny
przy ró żnych, ale sta łych war to ściach po śli -
zgu, np. 10, 20 lub 50%. W za le żno ści
od usta lo nej war to ści po śli zgu dla okre ślo -
nej pręd ko ści uzy sku je się zró żni co wa ne
pręd ko ści po śli zgu. W przy pad ku więk szo ści
urzą dzeń mie rzą cych, po miar do ko ny wa ny
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Wymiary jednostki pomiarowej 2090 x 1780 x 780 (LxBxH)

Ciężar własny 200 kg

Opona tocząca 155/70 R13 75H

Koło pomiarowe opona bezprofilowa ASTM R L2 4,00-8NHS, 
względnie opona profilowana ten sam typ 

Ciśnienie w oponie 2 bary

Mierzony zakres temperatury >50C i < 500C

Obciążenie 600 N

Prędkość pomiarowa 15 km/h do 90 km/h

Teoretyczna grubość w-y wody 0,5–1,0 mm

Min. długość pomiaru wg wyboru, minimum 10 cm

Mierzony przedział wsp. tarcia 0,1–0,9

Model pomiarowy stały poślizg, zmienny poślizg w zakresie 0–80%; 
stała prędkość poślizgu

Kryterium dokładności pomiędzy dwoma Δμ ≤ 0,04;
pomiarami Δσ ≤ 0,01;

Tabela 1. Standardowe warunki pomiaru urządzeniem ViaFriction

Rys. 2. Porównanie zależności pomiędzy teoretycznymi wartościami współczynnika tarcia i poślizgiem koła pomiarowego (str. lewa)
oraz pomierzonego współczynnika tarcia μ w funkcji poślizgu



jest przy sta łym po śli zgu, po dob nie jak ma
to miej sce w przy pad ku np. urzą dze nia Grip -
Te ster (war tość po śli zgu wy no si 15%).

– mo del dru gi okre śla ny ja ko SLIP -SPE ED
– nie za le żnie od pręd ko ści po mia ro wej na -
le ży utrzy my wać sta łą war tość po śli zgu po -
mię dzy opo ną po mia ro wą a na wierzch nią.
Współ czyn nik tar cia zo sta je tym sa mym
okre ślo ny przy sta łej pręd ko ści po śli zgu,

– mo del trze ci to VA RIA BLE -SLIP, któ ry umo -
żli wia oce nę po ten cja łu w za kre sie współ czyn ni -
ka tar cia jed no rod nej na wierzch ni, po miar jest
wy ko ny wa ny przy da nej pręd ko ści a po ślizg
usta wia ny w spo sób stop nio wy – od ko ła wol no
to czą ce go się do w peł ni za blo ko wa ne go, co
przed sta wia na rys. 2 krzy wa za le żno ści po mię -
dzy współ czyn ni kiem tar cia μ a po śli zgiem ko ła. 

• Mi ni mal na dłu gość od cin ka roz bie gu
W przy pad ku po mia rów współ czyn ni ka tar -

cia me to dą cią głą, za ło żo ny po ślizg opo ny po -
mia ro wej usta la ny jest w spo sób me cha nicz ny,
względ nie in ny po rów ny wal ny spo sób. W przy -
pad ku urzą dze nia Via Fric tion usta le nie po śli zgu
na stę pu je przy za sto so wa niu ha mul ca elek -
trycz ne go. Z te go po wo du wy ma ga ny jest od po -
wied nio dłu gi tzw. od ci nek roz bie gu urzą dze nia. 

Je śli po ślizg re gu lo wa ny jest od po wied nim
usta wie niem opo ny po mia ro wej w sto sun ku
do kie run ku po ru sza nia się, jak ma to miej sce
np. w przy pad ku me to dy SKM (Si de way -Fric -
tion -Co efi cient – SFC), wte dy od ci nek roz bie gu
nie jest ko niecz ny.

Usta le nie od cin ka roz bie gu mu si być sko -
re lo wa ne z mo żli wo ścią pra wi dło we go usta wie -
nia war to ści po śli zgu. W przy pad ku po mia rów
pro wa dzo nych w tym za kre sie na od cin ku te sto -
wym In sty tu tu Po jaz dów Po li tech ni ki w Aachen
w 2011 r., wy ko na ny zo stał od po wied ni za kres
ba dań. Wy ni ka ło z nich wy raź nie, że usta bi li zo -
wa ną na pra wi dło wym po zio mie za ło żo ną war -
tość po śli zgu uzy ska no do pie ro po prze je cha niu
pew ne go od cin ka. Od ci nek roz bie gu obej mu je
od ci nek wy ni ka ją cy z re ak cji sys te mu po mia ro -
we go (tzn. istot ny jest start w opro gra mo wa nie
oraz start sa me go urzą dze nia), jak rów nież czas
dla usta le nia się war to ści po śli zgu. 

Oce na war to ści współ czyn ni ka tar cia mie -
rzo ne go przy ró żnych pręd ko ściach oraz ró -

żnych war to ściach po śli zgu uwi docz ni ła w spo -
sób wy raź ny, że dłu gość od cin ka nie za le ży
od pręd ko ści po mia ro wej (rys. 3). Jest ona jed -
nak za le żna od za kła da ne go po śli zgu opo ny po -
mia ro wej. Stwier dzo no za le żność wska zu ją cą,
że im mniej szy jest za kła da ny po ślizg, tym dłu -
ższy jest ko niecz ny od ci nek roz bie gu (rys. 3).

Na pod sta wie wy ko na nej ana li zy sta ty stycz -
nej usta lo no na stę pu ją cą za le żność dot. dłu go -
ści od cin ka roz bie gu:
L = 2559 • s-1,179; R2 = 0,997 (1)
gdzie:
L = dłu gość od cin ka roz bie gu [m]
S = po ślizg ko ła po mia ro we go [%]

W przy pad ku po mia rów szorst ko ści me to dą
cią głą urzą dze niem Via Fric tion po miar i oce na
wy ni ków po win ny na stę po wać do pie ro po prze -
je cha niu od cin ka o wy li czo nej dłu go ści wg
wzo ru (1). Przy za ło że niu stan dar do we go po śli -
zgu wy no szą ce go ok. 20% oraz przy ję ciu od cin -
ka bez pie czeń stwa o dłu go ści 50 m, po miar po -
wi nien roz po czy nać się w od le gło ści co naj -
mniej 100 m przed po cząt kiem od cin ka pod da -
wa ne go oce nie. 

Po mia ry w ce lu 
okre śle nia po pra wek

Po miar współ czyn ni ka tar cia me to da mi
okre śla ny mi ja ko me to dy bez po śred nie, na stę -

pu je w po wią za niu z pa ra me tra mi ta ki mi jak
spe cjal na opo na po mia ro wa, względ nie wa run ki
oto cze nia w trak cie po mia rów. Po wo du je to, że
ko niecz ne jest sto so wa nie al go ryt mów ko ry gu -
ją cych, tak aby uwzględ nio ne zo sta ły od mien ne
w sto sun ku do za ło żeń wa run ki po mia ru.
W szcze gól no ści do ty czy to tem pe ra tu ry, jak

rów nież wpły wu tem pe ra tu ry na wła ści wo ści
gu my opo ny po mia ro wej. Czyn ni ki te są
w pierw szym rzę dzie od po wie dzial ne za wy stę -
pu ją ce roz rzu ty wy ni ków, przy do ko ny wa nej
oce nie tej wła ści wo ści na wierzch ni. Rów nież
pręd kość po mia ro wa od gry wa bar dzo istot ną ro -
lę. W tym przy pad ku ko niecz ne jest uży cie al go -
ryt mów ko ry gu ją cych. 

Al go ryt my ko ry gu ją ce dla tem pe ra tu ry
i pręd ko ści są sto so wa ne w przy pad ku naj czę -
ściej wy ko ny wa nych po mia rów urzą dze nia mi
Grip Te ster oraz SKM, a któ re sta no wią część
skła do wą od po wied nich norm względ nie in -
struk cji ro bo czych. W przy pad ku urzą dze nia
Via Fric tion do tych czas nie by ły opra co wa ne
sto sow ne in struk cje po mia ru oraz nor my, tak
więc mu sia ły zo stać opra co wa ne al go ryt my
rów nież w przy pad ku od chy łek pręd ko ści oraz
tem pe ra tu ry, co na stą pi ło w ra mach prac do -
świad czal nych. Da ne z po mia rów w tym za kre -
sie zo sta ły uzy ska ne na wy bra nych jed no rod -
nych od cin kach ozna ko wa nia po zio me go, jak
rów nież na ró żnych na wierzch niach.
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Rys. 3. Wymagany odcinek dodatkowy (rozbiegu) w zależności od zakładanej wartości poślizgu
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• Usta le nie po wierzch ni do ba dań
Ba zę dla usta le nia al go ryt mów ko rek cyj -

nych two rzy ły jed no rod ne od cin ki ba daw cze,
na któ rych wy ko na no po mia ry szorst ko ści urzą -
dze niem Via Fric tion, a wy ni ki pod da no ana li zie
w od nie sie niu do zmie nia ją cych się wa run ków
po mia rów. 

Kry te ria ja ko ścio we do ty czą ce jed no rod no -
ści zo sta ły przy ję te zgod nie z za ło że nia mi te ma -
tu, w od nie sie niu do Spe cy fi ka cji Tech nicz nej
dla urzą dze nia Via Fric tion (CEN/TC, 2011).
Zgod nie z tym przyj mo wa no: od chy le nie stan -
dar do we wy no szą ce 0,04, na to miast współ -
czyn nik wa rian cji 5% – w od nie sie niu do od cin -
ka o dłu go ści 100 m, względ nie do ca łe go oce -

nia ne go od cin ka. Po mi nię to ta kże po mia ry
na łu kach pio no wych, w ce lu wy eli mi no wa nia
przy spie szeń po przecz nych, jak rów nież od cin ki
o znacz nych po chy le niach po dłu żnych. Zwra ca -
no rów nież uwa gę na to, aby od cin ki nie wy ka -
zy wa ły ko le in i in ne go ro dza ju od kształ ceń. Ko -
le iny mo gą mieć wpływ na wa run ki sty ku na -
wierzch ni z opo ną, a tym sa mym wpły wać
na wy ni ki po mia rów współ czyn ni ka tar cia. Nie -
rów no ści w pro fi lu po dłu żnym, jak np. sfa lo wa -
nia, mo gą po wo do wać ru chy wła sne przy czep -
ki, a tym sa mym przy czy niać się do za fał szo wa -
nia wy ni ków po mia rów. 

Przy ob li cza niu al go ryt mów ko rek cyj nych
na le ży dą żyć do uzy ska nia od po wied nio du że go

za kre su po mia ro we go. W tym sa mym cza sie,
w ra mach in ne go pro jek tu, ba da niom pod da wa -
no ozna ko wa nie po zio me. Zde cy do wa no się
na włą cze nie do za kre su ba dań ww. sztucz nie
wy ko na nych po wierzch ni. W ten spo sób mo żli -
we by ło zre ali zo wa nie po mia rów przy zró żni co -
wa niu współ czyn ni ka tar cia w prze dzia le 30–80
jed no stek SRT. Na ozna ko wa niu po zio mym
okre śla no współ czyn ni ki ko rek cyj ne je dy nie
w od nie sie niu do pręd ko ści po mia ro wej, na to -
miast na od cin kach na wierzch ni – do ty czą ce
tem pe ra tu ry. Wy ni ka ło to z fak tu, że tem pe ra tu -
ry na wierzch ni as fal to wej zmie nia ją się w zde -
cy do wa nie in ny spo sób ani że li w ob rę bie ozna -
ko wa nia po zio me go o ja snej bar wie. Roz grza na
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Rys. 4. Nakładanie oznakowania (str. lewa) i gotowe poletko badawcze w miejscowości Pier

Rys. 5. Za le żność po mię dzy po mia ra mi urzą dze niem Via Fric tion i wa ha dłem SRT – przy ró żnych pręd ko ściach
po mia ru



na wierzch nia as fal to wa za cho wu je się ina czej
niż ozna ko wa nie.

• Ba da nia na ozna ko wa niu po zio mym
Na po wierzch niach jed no rod nych, ja kie

sta no wi ozna ko wa nie po zio me, wy ko na no po -
mia ry urzą dze niem Via Fric tion przy pręd ko -
ściach 40, 50, 60, 70 i 80 km/h. W dal szej ko -
lej no ści wy ko ny wa no po mia ry wa ha dłem SRT.
Przy po da nych wa run kach brze go wych, tzn.
ukie run ko wa ny prze dział war to ści SRT po mię -
dzy 30 i 80 jed no stek SRT i pręd ko ści, za no to -
wa no wą ski prze dział tem pe ra tu ro wy.

Mo żli we by ło usta le nie da nych do ty czą -
cych wpły wu ró żnych pręd ko ści na wy ni ko we
war to ści współ czyn ni ka tar cia uzy ska ne urzą -
dze niem Via Fric tion.

Za le żność po mię dzy pręd ko ścią, war to ścią
SRT i współ czyn ni kiem tar cia (Via Fric tion)
przed sta wio no na rys. 5 (str. le wa).

Z te go wy ni ka na stę pu ją ca za le żność po -
mię dzy współ czyn ni kiem tar cia, ba da niem wa -
ha dłem SRT, względ nie ma kro tek stu rą oraz
pręd ko ścią po mia ro wą:
μ = 0,142 +0,012 • SRT – 0,004 • v (2)
przy R2 = 0,909
gdzie:
μ = współ czyn nik tar cia po mie rzo ny urzą dze -
niem Via Fric tion [-]
SRT = war tość po mie rzo na wa ha dłem SRT
[jedn. SRT]
V = pręd kość po mia ro wa [km/h]

Po stro nie pra wej ry sun ku 5 przed sta wio no
za le żność po mię dzy ob li czo ną i po mie rzo ną
war to ścią współ czyn ni ka tar cia. Prze dział uf no -
ści wy niósł ±0,004 (czer wo na li nia, do kład -
ność wg CEN/TC 2011); po mi mo R2 = 0,9091
za war te są w nim nie wszyst kie war to ści. Wie le
wy ni ków po mia rów znaj du je się na dal po za
usta lo nym prze dzia łem.

• Ba da nia wy ko na ne na na wierzch ni
Wy bra ny od ci nek zlo ka li zo wa ny na dro -

dze L 366 znaj do wał się po mię dzy dro ga mi lo -
kal ny mi K 5 i L 226 w po bli żu miej sco wo ści
Hom pesch. W ce lu wy ko na nia po mia rów dla
okre śle nia al go ryt mów ko rek cyj nych w od nie sie -
niu do tem pe ra tu ry, do ko na no po dzia łu od cin ka
na 11 sek cji o dłu go ści oko ło 100 m. Na ka żdym
od cin ku wy ko na no łącz nie 440 po mia ry współ -
czyn ni ka tar cia, przy ró żnej tem pe ra tu rze i o ró -
żnych po rach dnia. Łącz nie dys po no wa no 4840
wy ni ka mi po mia rów, któ rych do ko ny wa no
przy stan dar do wej pręd ko ści 60 km/h i przy po -
śli zgu 20% (współ czyn nik tar cia μF60 -20).
Przed wy ko na niem oce ny sta ty stycz nej prze pro -
wa dzo no tzw. fil tro wa nie wy ni ków, w ce lu wy klu -
cze nia wy raź nie wa dli wych spo wo do wa nych np.
pręd ko ścią po mia ru. W pierw szym eta pie prac
po zo sta łe wy ni ki pod da wa no czę ścio wej ana li zie
ko re la cyj nej, co umo żli wia ło wy eli mi no wa nie
wpły wu pręd ko ści po mia ro wej na uzy ska ne wy ni -
ki. W na stęp nej ko lej no ści przed sta wia no wy ni ki
ana li zy w for mie ta be la rycz nej (ta be la 2).

Czę ścio wa ana li za ko re la cyj na wy ka za ła, że
w szcze gól no ści po mię dzy tem pe ra tu rą po wie -
trza TA a tem pe ra tu rą wo dy TW za cho dzi za le -
żność ze współ czyn ni kiem tar cia μVF60 -20.
Usta lo no, że współ czyn ni ki ko re la cji wy no szą 
-0,674 dla tem pe ra tu ry po wie trza oraz -0,757
dla tem pe ra tu ry wo dy.

Współ czyn ni ki ko re la cji po ka zu ją zna ną
z li te ra tu ry za le żność. Wy ższa tem pe ra tu ra po -
wie trza, po dob nie jak wy ższa tem pe ra tu ra wo dy
w trak cie po mia ru po zwa la ją wnio sko wać, że
wy stą pią ni ższe współ czyn ni ki tar cia w przy -
pad ku po mia rów cią głych. Na to miast za le żno -
ści po mię dzy tem pe ra tu rą opo ny TR a współ -
czyn ni kiem tar cia, względ nie tem pe ra tu rą na -
wierzch ni TO, nie mo gą zo stać wy ko rzy sta ne
do dal szych ocen, po nie waż nie sta no wią nie -
za le żnych wskaź ni ków ko re la cyj nych, lecz
wpływ na ich war tość ma tem pe ra tu ra po wie -
trza.

By ło to mo żli we do stwier dze nia dla tem pe -
ra tu ry na po wierzch ni, gdzie war tość współ -
czyn ni ka ko re la cji wy no si ła +0,940. Czę ścio -
we ana li zy ko re la cyj ne wy ko na ne dla in nych od -
cin ków po ka zu ją po rów ny wal ne wy ni ki, względ -
nie za le żno ści, dla te go w dal szej ana li zie wpływ
tem pe ra tu ry po wierzch ni i tem pe ra tu ry opo ny
nie zo sta ły uwzględ nio ne.

Na pod sta wie sta ty stycz nej oce ny wy ni ków
po mia rów i przy uwzględ nie niu czę ścio wej ana -
li zy ko re la cyj nej usta lo no na stę pu ją cą za le -
żność:
μsko ry go wa ne = μpo mie rzo ne + a •(TA -20) + b •
(TW -20)
lub μ = a • (TA -20) + b • (TW -20) (3)
gdzie:
μsko ry go wa ne = sko ry go wa ny wsp. tar cia ze
wzglę du na tem pe ra tu rę po mia ru
μpo mie rzo ne = wy nik po mia ru współ czyn ni ka tar -
cia
Δμ = ró żni ca w po mie rzo nych współ czyn ni -
kach tar cia spo wo do wa na zmia ną tem pe ra tu ry.

W od nie sie niu do za pi sów in struk cji ro bo -
czej dla po mia rów szorst ko ści me to dą LFC
(urzą dze nie Grip Te ster), ja ko re fe ren cyj ny zo -
stał zde fi nio wa ny współ czyn nik tar cia – po mie -
rzo ny przy tem pe ra tu rze wo dy 20°C oraz w tem -
pe ra tu rze po wie trza 20°C.

Nr 4/2014 15

Zmien ne kon tro lo wa ne TA TO TW TR μVF60 -70

TA
ko re la cja – ,940 ,441 ,571 -,674

zna cze nie (dwu stron ne) – ,000 ,000 ,000 ,000

TO
ko re la cja ,940 – ,323 ,510 -,546

zna cze nie (dwu stron ne) ,000 – ,009 ,000 ,000

TW
ko re la cja ,441 ,323 – ,203 -,757

zna cze nie (dwu stron ne) ,000 ,009 – ,108 ,000

TR
ko re la cja ,571 ,510 ,203 – -,437

zna cze nie (dwu stron ne) ,000 , 000 ,108 – ,000

μVF60 -20
ko re la cja -,674 -,546 -,757 -,437 –

zna cze nie (dwu stron ne) ,000 ,000 ,000 ,000 –

Tabela 2. Wyniki częściowej analizy korelacyjnej
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Z za sto so wa niem ana li zy re gre sji otrzy ma -
no na stę pu ją cą za le żność za cho dzą cą po mię dzy
tem pe ra tu rą po wie trza, tem pe ra tu rą wo dy
i współ czyn ni kiem tar cia (rys. 6):
Δμ = 0,00595 • (TA -20) + 0,00809 
• (TW -20) gdzie: R2=0,518 (4)

Prze dzia ły za ufa nia opi su ją przy tym do kład -
ność urzą dze nia po mia ro we go, któ re zgod nie
z po da ny mi przez (CEN/TC, 2011) wy no si
±0,04. Przy ta kiej do kład no ści po nad 80% wy -
ni ków znaj du je się we wnątrz prze dzia łu uf no ści
i to po mi mo bar dzo ni skiej war to ści R2 wy no szą -
cej 0,518. Z te go mo żna wy cią gnąć wnio sek, że
przy za sto so wa niu al go ryt mu tem pe ra tu ry mo żli -
we jest uzy ska nie prze ko nu ją cych wy ni ków.

Pod su mo wa nie

Wła ści wo ści prze ciw po śli zgo we okre śla ne
na pod sta wie po mia rów współ czyn ni ka tar cia
na mo krej na wierzch ni od gry wa ją bar dzo wa żną
ro lę w za pew nie niu bez piecz ne go ru chu po jaz -
dów. Mo żna stwier dzić, że za gad nie nie to ma
wpływ nie tyl ko na sam prze bieg ru chu na sie ci
dróg, ale od dzia łu je na ca łą go spo dar kę na ro do -
wą. Re gu lar nie prze pro wa dza ne po mia ry współ -

czyn ni ka tar cia sta no wią nie odzow ny wa ru nek
efek tyw ne go za rzą dza nia sie cią dro go wą, co ma
na ce lu oszczęd ne go spo da ro wa nie za so ba mi
na tu ral ny mi. Wszy scy za rząd cy dróg, tzn. ad mi -
ni stra cja pań stwo wa, po wia ty, mia sta, względ nie
gmi ny, w ra mach obo wiąz ku za pew nie nia bez pie -
czeń stwa mu szą okre so wo kon tro lo wać szorst -
kość na pod le głej sie ci dróg. Za rząd cy dróg, jak
rów nież fir my wy ko naw cze po trze bu ją za tem ra -
cjo nal nej me to dy słu żą cej do re gu lar ne go i bez -
piecz ne go okre śla nia współ czyn ni ka tar cia.

Wa żnym ce lem zre ali zo wa ne go te ma tu by ło
stwo rze nie pod staw oce ny po mia ru urzą dze -
niem Via Fric tion. Zre ali zo wa ne zo sta ły po mia ry
przy zró żni co wa nej pręd ko ści, wiel ko ści po śli -
zgu oraz w wa run kach zmien nej tem pe ra tu ry.
Uwzględ nia jąc wpływ tych czyn ni ków na war to -
ści współ czyn ni ka tar cia, uzy ska no na stę pu ją cy
al go rytm ko ry gu ją cy dla po mia rów urzą dze niem
Via Fric tion:
μ = μ(mes) + 0,00595•(TA -20) + 0,0081
•(TW -20) + 0,004•(v -60) (5)

Ogól ny al go rytm ko rek cyj ny wy ni ków uzy -
ska nych urzą dze niem Via Fric tion umo żli wia do -
ko ny wa nie ana liz po rów naw czych współ czyn ni -
ka tar cia, mie rzo ne go w zró żni co wa nych wa run -

kach. Mo żli we jest uwzględ nie nie wpły wu od -
chy łek pręd ko ści od za kła da nej, jak rów nież
tem pe ra tu ry (na wierzch ni) w trak cie po mia ru.
Urzą dze nie Via Fric tion sta no wi al ter na ty wę dla
zna nych już urzą dzeń po mia ro wych, ta kich jak
Grip Te ster oraz SKM. Al go rytm jest pod da wa ny
we ry fi ka cji w ra mach ko lej nych po mia rów
spraw dza ją cych. 

W na stęp nych la tach re ali zo wa ne bę dą po -
mia ry po rów naw cze, z za sto so wa niem urzą dzeń
Grip Te ster oraz SKM. W szcze gól no ści do ty czy
to urzą dze nia Grip Te ster, po nie waż ba zu je ono
na zbli żo nym sys te mie po mia ro wym. Ist nie je
mo żli wość po rów ny wa nia wy ni ków po mia rów
uzy ska nych ty mi dwo ma me to da mi, co umo żli -
wi ło by stwo rze nie de fi ni cji war to ści ostrze gaw -
czych oraz pro go wych w od nie sie niu do za pi -
sów po da nych w „In struk cji oce ny wła ści wo ści
prze ciw po śli zgo wych mo krych na wierzch ni dro -
go wych” (M BGriff).

Urzą dze nie Via Fric tion umo żli wiać bę dzie
zbie ra nie do świad czeń dzię ki dwóm mo de lom
po mia ro wym okre śla nym ja ko: VA RIA BLE -SLIP
oraz SLIP -SPE ED. W szcze gól no ści do ty czy ło by
to oce ny względ nie sza co wa nia mak sy mal ne go
po ten cja łu na wierzch ni dro go wej w za kre sie
szorst ko ści przy uży ciu mo de lu VA RIA BLE -SLIP.
Mo del ten umo żli wia szcze gó ło wy wgląd w za -
gad nie nia ha mo wa nia w wa run kach prze ciw dzia -
ła nia po śli zgo wi dzię ki dzia ła niu sys te mu ABS.

Na le ży jed nak pa mię tać, że wszyst kie sto -
so wa ne me to dy po mia rów wła ści wo ści prze -
ciw po śli zgo wych (szorst ko ści na wierzch ni)
obar czo ne są błę da mi (od chył ka mi) wy wo ła ny -
mi ta ki mi czyn ni ka mi jak: zmie nia ją ca się tem -
pe ra tu ra oto cze nia, od stęp stwa od za ło żo nej
pręd ko ści po mia ro wej, względ nie po wo do wa ne
jest to zmie nia ją cy mi się w cza sie eks plo ata cji
wła ści wo ścia mi opo ny po mia ro wej. 

Opra co wa no na pod sta wie ar ty ku łu Da wei
Wang, An dre as Schacht, Ste fan Schmidt, Mar -
kus Oeser i Bern hard Ste inau er pt. „Grun dla gen
für die kon ti nu ier li che Be wer tung der Stras sen -
gri fig ke it bei Nässe mit dem Via Fric tion”, za -
miesz czo ne go w cza so pi śmie „Stras se und Au -
to bahn” nr 3/2013.                                        

W. Mi chal ski, M. Da now ski
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Rys. 6. Zależność pomiędzy pomierzoną i obliczoną różnicą w pomiarach wywołaną temperaturą
przy pomiarze urządzeniem ViaFriction i przedziały zaufania



Pod czas se sji otwie ra ją cej, w któ rej uczest -
ni czył dr inż. To masz Rud nic ki, za stęp ca Ge ne -
ral ne go Dy rek to ra Dróg Kra jo wych i Au to strad,
od był się blok po świę co ny zmia nom prze pi sów
tech nicz nych. Bo że na Wo ro szy ło z bia ło stoc kie -
go od dzia łu GDD KiA przed sta wi ła zmia ny w Wy -
tycz nych Tech nicz nych WT -2, a Bog dan Bog -
dań ski, za stęp ca dy rek to ra po znań skie go od -
dzia łu GDD KiA ds. tech no lo gii, omó wił in struk -
cje od bio ru prac i po trą ceń. 

Kon ty nu ując te ma ty kę do brych prak tyk,
przed sta wio no do świad cze nia z bu do wy od cin -
ka Gdańsk–To ruń au to stra dy A1. Za ło że nia pro -
jek to we i kon struk cję na wierzch ni omó wi li Piotr
Ja sku ła z Po li tech ni ki Gdań skiej oraz Ro ger
Nils son z fir my SKAN SKA, a kwe stie zwią za ne
z utrzy ma niem Grze gorz Ka le ta z Gdańsk Trans -
port Com pa ny. Aspek ty tech no lo gicz ne przy bli -
ży ła Agniesz ka Kę dzier ska z LO TOS As falt.

Do świad cze nia i in no wa cje
W dniach 27–29 października odbyło się XXXI Seminarium Techniczne Polskiego Stowarzyszenia
Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Tematem przewodnim spotkania była „Nowa perspektywa unijna
– dlaczego asfalt?”
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Przy po mnij my, że kon trakt na ten 152-ki lo -
me tro wy, kon ce syj ny od ci nek re ali zo wa ny był
w dwóch eta pach. Pierw szy 90-ki lo me tro wy od -
ci nek prze bie gał od Gdań ska do No wych Ma -
rzów, dru gi 62-ki lo me tro wy od No wych Ma rzów
do To ru nia. Choć przy zna nie kon ce sji na od ci -
nek No we Ma rzy–To ruń spół ce Gdańsk Trans -
port Com pa ny na stą pi ło już w 1997 ro ku, to do -
pie ro je sie nią 2005 ro ku za mknię to fi nan so wa -
nie pierw sze go eta pu in we sty cji i przy stą pio no
do ro bót. Je śli cho dzi o 90-ki lo me tro wy od ci -
nek, na stą pi ło to w lip cu 2009 ro ku.

Za kres rze czo wy pierw sze go eta pu
to: 90 km au to stra dy, 86 obiek tów mo sto -
wych, 6 wę złów, 6 punk tów po bo ru opłat, 3
miej sca ob słu gi pod ró żnych, 2 ob wo dy utrzy -
ma nia au to stra dy. 

Dru gi etap prze wi dy wał bu do wę: 62,4 km
au to stra dy, 5 wę złów dro go wych, 6 punk tów
po bo ru opłat, 4 pa r miejsc ob słu gi pod ró żnych,
ob wód utrzy ma nia au to stra dy, 51 no wych
obiek tów mo sto wych i re mont 15.

Sys tem pra cy przy bu do wie au to sta dy prze -
wi dy wał au to cer ty fi ka cję. Cho dzi w niej o przy -
kła da nie wszel kich sta rań, ce lem osią gnię cia jak
naj lep szych ja ko ścio wo efek tów pra cy, bez ko -
niecz no ści ze wnętrz nej kon tro li. Ka żdy z pra cow -
ni ków był od po wie dzial ny za dba łość o ja kość,
co prze ło ży ło się na suk ces ca łe go pro jek tu.

Pod sta wą sys te mu au to cer ty fi ka cji jest ol -
brzy mia od po wie dzial ność za pra cę ca łej ka dry.
W przy pad ku zde fi nio wa nia ja kiej kol wiek nie -
zgod no ści wy ma ga no szyb kie go i zde cy do wa -
ne go dzia ła nia. Nie zwy kle wa żna by ła ta kże ko -
mu ni ka cja i prze pływ in for ma cji. Współ dzia ła -
nie po le ga ło na dzie le niu się istot ny mi dla pro -
jek tu in for ma cja mi z in ny mi jego uczest ni ka mi.
Wy ma ga no rze tel no ści i uczci wo ści w przed sta -
wia niu wy ni ków kon tro li. Wszyst kie ba da nia by -

ły wy ko ny wa ne przez wy kwa li fi ko wa ne la bo ra to -
rium. Za trud nia ło ono 50 pra cow ni ków: tech no -
lo gów i la bo ran tów, któ rzy pra co wa li pod okiem
do świad czo nej ka dry z Cen tral ne go La bo ra to -
rium w Gdań sku.

Przy wy twór niach mas bi tu micz nych znaj -
do wa ły się mniej sze la bo ra to ria. Do ob słu gi
ba dań za awan so wa nych i bie żą cej ob słu gi
na bu do wie stwo rzo no spe cjal ną ba zę sprzę to -
wą. 
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Za kres prac wy ko ny wa nych przez la bo ra to -
rium obej mo wał ro bo ty ziem ne, na wierzch nio -
we i pra ce na obiek tach mo sto wych.

W ro bo tach ziem nych nie tyl ko kon tro lo wa -
no ma te ria ły i ja kośc ro bót, ale ta kże roz po zna -
wa no te ren pod wzglę dem geo tech nicz nym.
W tym za kre sie pro jek to wa no grun ty sta bi li zo -
wa ne spo iwem.

W su mie wbu do wa no 2,9 mln ton mie sza -
nek mi ne ral no -as fal to wych. Pro jekt kon struk cji
na wierzch ni prze wi dy wał zmia nę as fal tu dro go -
we go na po li me ro as falt. Głów ny mi czyn ni ka mi
suk ce su bu do wy, któ ra te raz sta wia na jest
za wzór, by ło za an ga żo wa nie, ko mu ni ka cja, pla -
no wa nie, or ga ni za cja pra cy, a ta kże za so by
sprzę to we i co wa żniej sze ka dro we.

Pod czas se mi na rium nie za bra kło in no wa -
cji. Fran cu ska fir ma Eu ro via od lat zna na jest
z ich wpro wa dza nia. Pod czas se mi na rium Oli wia
Mer ska przed sta wi ła fran cu skie do świad cze nia
w za sto so wa niu ja snych na wierzch ni. W tym za -
kre sie mo żna roz ró żnić na wierzch nie ja sne wy -
ko na ne na ba zie le pisz cza syn te tycz ne go z wy -
ko rzy sta niem bia łych kru szyw i na wierzch nie
roz ja śnia ne na ba zie le pisz cza tra dy cyj ne go i ja -
sne go kru szy wa. O ile w pierw szym przy pad ku

na wierzch nia wy ka zu je szcze gól nie wy so ki
współ czyn nik ja sno ści w mo men cie od da nia
dro gi do ru chu, w dru gim – roz ja śnia nie na -
wierzch ni na stę pu je na sku tek me cha nicz ne go
usu nię cia czę ści le pisz cza pod wpły wem ru chu
sa mo cho dów. Roz wią za nia te znaj du ją za sto so -
wa nie na ty po wych na wierzch niach dro go wych,
ale ta kże na ście żkach ro we ro wych, po bo czach,
w prze strze ni miej skiej. Co wa żne wy ka zu ją one
lep sze wła ści wo ści fo to me trycz ne (od bi cia
świa tła) przez co po zwa la ją za osz czę dzić ener -
gię zu ży wa ną do oświe tle nia dróg. 

Z ko lei emi sję CO2 po zwa la zmniej szyć za -
sto so wa nie mie sza nek na cie pło. W Sta nach
Zjed no czo nych ich pro cen to wy udział w 2013
ro ku osią gnął po ziom 30%. Od 2009 ro ku
na ca łym świe cie na stę pu je la wi no wy wzrost
roz wo ju tej tech no lo gii. Wów czas mie li śmy
mniej niż 1% te go ty pu na wierzch ni. War to więc
na szer szą ska lę sto so wać je ta kże w Pol sce. 

An ti do tum na wy stę pu ją ce w kra ju pro ble -
my ma być tech no lo gia skro pień mię dzy war -
stwo wych, za bez pie cza ją ca przed uszko dze nia -
mi. Do mi nik Ma ła sie wicz z Lho ist przed sta wił
roz wią za nie pro ble mu. Jest nim pre pa rat
Aspha cal TC. To kon cen trat, któ ry roz cień cza się

wo dą i na try sku je na po wierzch nię emul sji
w skro pie niach mię dzy war stwo wych w ilo -
ści 250 g/m2. Po jaz dy mo gą po ru szać się
po za bez pie czo nej na wierzch ni już po upły -
wie 10–60 mi nut po na nie sie niu pre pa ra tu.
Na te re nie Fran cji za bez pie czo no w ten spo sób
po nad 15 mln m2 na wierch ni. Je śli cho dzi o do -
świad cze nia pol skie, ba da nia la bo ra to ryj ne zo -
sta ły wy ko na ne przez Po li tech ni kę Świę to krzy -
ską. Jest już kil ka na ście od cin ków dróg za bez -
pie czo nych Aspha ca lem TC.

Na no tech no lo gie na dro gi to nie scien ce
fic tion tyl ko te raź niej szość. Dzię ki za sto so wa niu
mi kro gra nu lek Zy co Therm mo żli we jest roz wią -
za nie wie lu pro ble mów dro go wców. Śro dek po -
pra wia ura bial ność as fal tu w mie szan kach z do -
dat kiem de struk tu as fal to we go. Piotr He in rich,
re pre zen tu ją cy Zy dex In du stries przed sta wił za -
le ty pro duk tu. W tej chwi li znaj du je on co raz
więk sze za sto so wa nie w Pol sce, re kor dy po pu -
lar no ści bi je w Szwe cji. 

Na ko lej ne XXXII Se mi na rium Tech nicz ne
za pra sza my już wio sną przy szłe go ro ku.       

Na pod sta wie ma te ria łów se mi na ryj nych
opra co wa ła An na Kraw czyk
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