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Celem projektu badawczo-rozwojowego pt.
„Nowoczesne nawierzchnie drogowe dla nowych
krajów członkowskich Unii Europejskiej” (SPENS)
jest rozwój odpowiednich metod i procedur
szybkich odnów nawierzchni drogowych z
zastosowaniem materiałów, które:
•
•
•
•

spełniają oczekiwania w typowych
warunkach klimatycznych,
mają akceptowalny wpływ na środowisko,
są łatwe do wdrożenia z wykorzystaniem
stosowanych technologii,
są efektywne ekonomicznie i łatwe w
utrzymaniu.

6 Program Ramowy
Temat: Mobilność & Transport, Bezpieczeństwo &
Zabezpieczenia
Termin realizacji: wrzesień 2006 – styczeń 2009
Czas trwania: 36 miesięcy
Budżet: 2,5 mln EUR
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L’objectif du projet de recherche spécifique Sustainable
Pavements for European New Member States (SPENS)
‘Chaussées durables pour les nouveaux Etats Membres
européens’ est de développer des moyens et des procédures
appropriés pour réhabiliter rapidement les chaussées des routes. Les
matériaux utilisés doivent répondre aux critères suivants :
• Très bon comportement face aux conditions climatiques locales
• Respect des règles de protection environnementale
• Intégration facile aux technologies existantes
• Coût rentable et entretien facile
Das Ziel des speziellen gezielten EU-Forschungsprojektes
(Specific Targeted Research Project, STREP) namens
‘Nachhaltige
Straßenoberflächen
für
neue
EUMitgliedsstaaten (Sustainable Pavements for European New
Member States, SPENS)’ ist es, geeignete Werkzeuge und Methoden für die
schnelle Instandsetzung von Straßenoberflächen zu entwickeln, wobei
Materialien verwendet werden sollen, die:
• zufriedenstellende Leistungsfähigkeit unter den typischen klimatischen
Einflüssen zeigen
• nur einen geringen Einfluß auf die Umwelt haben
• einfach in existierende Verfahren integriert werden können und
• kostengünstig und einfach zu warten sind.
Projektet SPENS (Sustainable Pavements for European
New Member States; Hållbara vägbeläggningar för nya
medlemsstater) har som syfte att utveckla effektiva verktyg
och tillvägagångssätt för uppgradering av vägbeläggningar
med användande av material
• med tillfredsställande prestanda under typiska klimatförhållanden
• med acceptabel miljöpåverkan
• som passar befintliga tekniksystem
• som är kostnadseffektiva och enkla att underhålla

•
•
•
•

Cieľom výskumného projektu s názvom ‘Udržateľné vozovky pre
nové členské štáty Európskej únie (SPENS)’ je vyvinúť vhodné
prostriedky a technologické postupy na rýchlu rehabilitáciu
cestných vozoviek s použitím materiálov, ktoré by:
mali vyhovujúce vlastnosti v typických klimatických podmienkach,
mali akceptovateľný vplyv na životné prostredie,
boli ľahko implementovateľné do existujúcich technológií,
boli ekonomicky efektívne a ľahko udržiavateľné.

•
•
•
•

Namen ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Trajne
voziščne konstrukcije za nove članice Evropske unije (SPENS)
je razvoj primernih postopkov za hitro obnovo vozišč s
takšnimi materiali:
ki se ustrezno obnašajo v značilnih klimatskih razmerah,
ki so ekološko sprejemljivi,
ki jih bo možno vgraditi z obstoječo tehnologijo,
ki so cenovno ugodni in jih je enostavno vzdrževati.

•
•
•
•

Cílem evropského projektu s názvem Udržitelné vozovky pro
nové členské země Evropské unie (SPENS) je vyvinout vhodné
nástroje a procedury pro rychlou modernizaci silničních
vozovek s použitím materiálů, které:
budou vyhovovat klimatickým podmínkám jednotlivých zemí,
nebudou mít negativní dopad na životní prostředí,
budou snadno využitelné při uplatnění stávajících technologií,
budou rentabilní a údržba vozovek s jejich použitím nebude náročná.

Целта на проекта ‘Трайни пътни настилки в новите страничленки на Европейския Съюз’ (SPENS) за провеждане на
определено изследване, е разработването на подходящ
инструментариум и процедури за бърза рехабилитация
на пътните настилки като се използват материали, които:
• имат съответните качества за определени климатични условия;
• оказват приемливо въздействие върху околната среда;
• лесно се комбинират със съществуващите технологии;
• са рентабилни и лесни за поддържане.

Az ‘Európai Uniós új tagországok számára fenntartható
burkolatok’ (SPENS) tárgyú speciális kutatási célprojekt célját
az képezi, hogy az útburkolatok gyors felújításához megfelelő
eszközöket és eljárásokat dolgozzon ki olyan anyagok
felhasználásával, amelyek:
• a régió éghajlata mellett megfelelő viselkedést mutatnak,
• környezeti hatásuk megfelelő,
• az elterjedt technológiák alkalmazásakor felhasználhatók,
• ráfordítás-hatékonyak és fenntartásuk nehézség nélkül elvégezhető.
Lo scopo del progetto di ricerca specificamente dedicato
ai Nuovi Stati Membri dell’Unione Europea, Sustainable
Pavements for European New Member States (SPENS), è
quello di sviluppare strumenti e procedure appropriate che
consentano una rapida riabilitazione delle pavimentazioni stradali usando
materiali che:
• si comportino in modo soddisfacente nello specifico clima,
• abbiano un impatto ambientale accettabile,
• siano facili da inserire nelle tecnologie esistenti
• rappresentino soluzioni economicamente valide e siano facili da riparare.

iii

The aim of the specific targeted research project named
Sustainable Pavements for European New Member States
(SPENS) is to develop appropriate tools and procedures for
the rapid rehabilitation of road pavements using materials

•
•
•
•

that would:
have satisfactorily in a typical climate,
have an acceptable  environmental impact,
be easy to incorporate  within existing technologies,
be cost-effective and easy  to maintain.

Cilj istraživačkog projekta pod nazivom Održivi kolnici za nove
europske zemlje članice je razvoj prikladnih alata i postupaka
za brzu rehabilitaciju kolnika korištenjem materijala:
• koji bi se u uobičajenim klimatskim prilikama ponašali na zadovoljavajući
način
• koji bi imali zadovoljavajući učinak na okoliš,
• koje bi bilo jednostavno uklopiti u postojeće tehnologije,
• koji bi bili financijski isplativi i jednostavni za održavanje.
Uurimisprojekti ‘Säästvad teekatted uute Euroopa
liikmesriikide jaoks’ (Sustainable Pavements for European
New Member States – SPENS) eesmärk on sobivate
töövahendite ja meetmete väljatöötamine teekatete kiireks         
taastamiseks, kasutades materjale:
• mis toimivad antud kliimas rahuldavalt,
• millel on vastuvõetav keskkonnamõju,
• mida on lihtne olemasolevatesse tehnoloogiatesse kaasata,
• mis on kuluefektiivsed ning kergesti hooldatavad
Svrha konkretnog ciljnog istraživačkog projekta pod nazivom
‘Održive kolovozne konstrukcije za nove zemlje - članice EU’
(SPENS) ogleda se u razvijanju primerenih alatki i postupaka
za ubrzanu rehabilitaciju kolovoznih konstrukcija na putevima
uz korišćenje materijala koji bi trebalo da ispune sledeće i to:
• da se ponašaju na zadovoljavajući način pod tipičnim klimatskim uslovima,
• da uticaj na životnu sredinu bude prihvatljiv,
• da se ugrađuju bez teškoća uz pomoć postojećih tehnologija,
• da budu ekonomični i jednostavni za održavanje.

iii
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Wprowadzenie

P

rojekt “Nowoczesne nawierzchnie drogowe dla nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej” (SPENS)
sfinansowany został przez Komisję Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego UE, Priorytet
Zrównoważony Transport Naziemny. Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2009.
Standard infrastruktury drogowej różni się pomiędzy poszczególnymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej,
a obecne natężenie ciężkim ruchem transportowym wymaga zrównoważonej infrastruktury drogowej. Istnieje
zapotrzebowanie na nowe odporne materiały drogowe, które spełniają wymagania UE.
Standard utrzymania nawierzchni został obniżony, ponieważ priorytetem jest budowanie dróg, co spowodowało
zwiększoną potrzebę efektywnego utrzymywania nawierzchni i ulepszania w nadchodzących latach. Materiały i
technologie obecnie stosowane w nowych Krajach Członkowskich różnią się od tych przyjętych w codziennej praktyce
w krajach Piętnastki.
Celem projektu badawczo-rozwojowego SPENS jest rozwój odpowiednich metod i procedur szybkich odnów
nawierzchni drogowych w nowych krajach członkowskich UE. Podstawowym celem było szukanie materiałów i
technologii do nowych i remontowanych konstrukcji nawierzchni, które:
•
•
•
•

spełniają oczekiwania w typowych warunkach klimatycznych,
mają akceptowalny wpływ na środowisko,
są łatwe do wdrożenia z wykorzystaniem stosowanych technologii,
są efektywne ekonomicznie i łatwe w utrzymaniu.

Od września 2006 dziesięciu partnerów wraz z czterema instytutami pod parasolem FEHRL prowadziło badania
laboratoryjne i terenowe materiałów asfaltowych, jak również szacowało wpływ nawierzchni drogowych na środowisko.
Projekt o budżecie w wysokości 2,5 mln był koordynowany przez Słoweński Instytut Budownictwa i Inżynierii Lądowej
(ZAG).

**

Partner

Nazwa
skrócona

Kraj

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

ZAG

Słowacja

Institute for Transport Sciences

KTI

Węgry

The Swedish National Road and Transport Research Institute

VTI

Szwecja

Austrian Institute of Technology (Arsenal Research)

AIT

Austria

Transport Research Centre

CDV

Czechy

Road and Bridge Research Institute

IBDiM

Polska

Zilina University

TUZA

Słowacja

Europe’s National Road Research Centres with **

FEHRL

Belgia

DDC Consulting & Engineering Ltd.

DDC

Słowenia

Ferriere Nord SpA

FENO

Włochy

TECER- Transport and Road Research Institute (Estonia)
IGH - Civil Engineering Institute of Croatia (Croatia)
IP - The Highway Institute (Serbia)
CRBL - Central Roads and Bridges Laboratory (Bulgaria)

Prace badacze koncentrowały się na rozwoju procedur produkcji i wdrażenia materiałów do nawierzchni drogowych,
stosując głównie materiały lokalne oraz biorąc pod uwagę tradycjycjne technologie, obecne rozwiązania konstrukcyjne
oraz specyfikę istniejących nawierzchni. Badania laboratoryjne i terenowe były przeprowadzone w kilku krajach
europejskich. Badania na odcinkach testowych i ich monitorowanie w czasie projektu służyły do weryfikacji wyników
prac badawczych.
Projekt został podzielony na cztery pakiety prac badawczych (WP), w ramach których prowadzono badania związane z :
• Optymalizacją metod oceny nawierzchni drogowych - WP2, lider László Gáspár (KTI)
• Doskonaleniem konstrukcji nawierzchni drogowych - WP3, lider Safwat Said (VTI)
• Wzmacnianiem nawierzchni drogowych - WP4, lider Marjan Tušar (ZAG)
• Oceną wpływu nawierzchni drogowych na środowisko - WP5, lider Manfred Haider (AIT)
W celu rozpowszechnienia wyników w ramach WP6 zorganizowano kilka spotkań. W ramach WP1 „Zarządzanie”,
prowadzonego przez koordynatora projektu Mojca Ravnikar Turk (ZAG), każdego roku odbyły się dwa spotkania
Komitetu Wykonawców. Grupa zarządzająca projektem spotykała się częściej. Współpracowano z kilkoma Oficerami
projektu, odpowiedzialną osobą byt Pan William Bird z generalnej Dyrekcji Badań Naukowych Komisji Europejskiej.
Szczególne podziękowania pragniemy skierować do Pana Wiliama Birda i Pani Marii-Cristina Marolda.

Lista liderów zadań projektu SPENS:
WP1 - Mojca Ravnikar Turk (ZAG)
WP2 - Slovenko Henigman (DDC), Roland Spielhofer (AIT), Darko
Kokot (ZAG),
WP3 - Safwat Said (VTI), Ana Mladenovič (ZAG), Imre Pap (IP),
WP4 - Björn Kalman (VTI), Wojciech Bańkowski i Dariusz Sybilski
            (IBDiM), Leif G Wiman (VTI),
WP5 - Lennart Folkeson (VTI), Manfred Haider (AIT),
WP6 - Mojca Ravnikar Turk (ZAG), Steve Phillips (FEHRL), Adewole
Adesiyun (FEHRL).
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Na podstawie wyników prac badawczych prowadzonych w technicznych pakietach roboczych, opracowano praktyczne
wskazówki i zalecenia. Rozpowszechnianie wyników odbywa się na krajowych i międzynarodowych konferencjach
oraz na stronie internetowej SPENS: http://spens.fehrl.org
Konsorcjum składało się głównie z ekspertów z nowych krajów członkowskich, co gwarantowało, że badania będą
nastawione na wcześniej ustalone zagadnienia.
Informacje o wynikach badań są w pełni przedstawione w następujących dokumentach:
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D8
D9
D10
D11
D12
D13
D15
D16
D17

D18

D19

Wdrożenie laboratoryjne i terenowe betonu asfaltowego o wysokim module sztywności
Długoterminowe zachowanie nawierzchni wzmacnianych
Praktyczny model projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych
Wskazówki w zakresie złożonej metodyki nieniszczących metod badań nawierzchni drogowych
Zalecenia dotyczące współczynników przeliczeniowych grup pojazdów
Wskazówki dotyczące metodyki podejmowania decyzji w zakresie remontów nawierzchni dróg o
małym obciążeniu ruchem
Zalecenia w zakresie asfaltów modyfikowanych do nawierzchni drogowych
Zalecenia w zakresie wyboru najbardziej odpowiednich sposobów wzmacniania na podstawie wyników
badań symulatorem pojazdów ciężkich
Wskazówki w zakresie wpływu na
środowisko różnych nawierzchni
drogowych wraz z zaleceniami dla
administracji drogowych w nowych
krajach członkowskich
Metodyka badania i stosowania
wybranych materiałów z recyklingu i
odpadów przemysłowych w
nawierzchniach drogowych
SPENS Raport końcowy

Wśród
głównych
wydarzeń,
na
których
rozpowszechniano wyniki były:
•
Transport Research Arena - TRA
2008, Ljubljana, Słowenia, gdzie
przedstawiono kilka prezentacji, oraz zorganizowano wycieczkę techniczną na odcinki testowe SPENS w
miejscowości Dragučova w pobliżu Mariboru,
•
Seminaria organizowane w ramach projektu CERTAIN w  Tallinie (Estonia), Kijowie (Ukraina), Brnie (Republika
Czeska), Budapeszcie (Węgry) i Bledzie (Słowenia), oraz w Moskwie (Rosja),
•
Wyniki WP5 były przedstawione na seminarium, które odbyło się w miejscowości Bled, Słowenia, w maju
2009,
•
Seminarium końcowe SPENS w dniach 27-28 sierpnia 2009, które odbyło się w Lublanie, Słowenia.
Przygotowano również broszurę oraz dwa postery, które prezentowane były przez ostatnie trzy lata oraz wydano
jeden biuletyn.
Zrównoważona infrastruktura jest istotna dla ekonomicznego rozwoju kraju. Szczególnie w okresie kryzysu
ekonomicznego należy bez opóźnienia podejmować wysiłki nad wdrożeniem nowej wiedzy w codziennej
praktyce budowy dróg.

TRA 2008, Ljubljana, Słowenia, Wystawa TRA
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Seminarium krajowe Bled,
Słowenia 20092009

Seminarium Krajowe Kijów, Ukraina 2009

TRA 2008 – Wizyta techniczna na odcinkach testowych
Dragučova, Słowenia
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WP2 Diagnostyka i monitorowanie nawierzchni
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drogowych

G

łównym celem pakietu WP2 było przyczynienie się do rozwoju różnych zagadnień diagnostyki i monitorowania
nawierzchni drogowych do stosowania głównie w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

WP 2.1 Współczynniki przeliczeniowe grup pojazdów
Zadanie dotyczyło oszacowania współczynników przeliczeniowych grup pojazdów dla różnych konstrukcji
nawierzchni drogowych typowych w Środkowej i Wschodniej Europie. Z uwagi na ograniczenia czasowe i finansowe
przeanalizowano 6 konstrukcji nawierzchni testowych stosując poniższą metodykę badawczą:
•
nawierzchnie testowe poddano różnym obciążeniom powtarzalnym z zastosowaniem symulatora ruchu
ciężkiego HVS ze Szwecji (Rysunek 2.1), a  reakcja nawierzchni (odkształcenia, naprężenia, temperatura itd.)
były regularnie rejestrowane,
•
zdecydowano o wyłączeniu z analizy odcinka 1, ponieważ konstrukcja nawierzchni była zbyt słaba (jedyna
z pojedynczą warstwą asfaltową) i została zniszczona zbyt wcześnie, aby dostarczyć odpowiednie dane do
analiz,
•
podobnie odcinek 6 również został wyłączony z analiz z uwagi na nieznany wpływ wzmocnienia siatką
Rysunek 2.1 Urządzenie HVS ze Szwecji

•

•

•
•
•
•
•
•
		

•

stalową, w konsekwencji analizę przeprowadzono na odcinkach 2-5,
wstępna analiza wykazała, że może być przyjęta liniowa zależność do oszacowania odkształceń warstw
asfaltowych w funkcji powtarzalnych obciążeń (w analizowanym zakresie, różnice pomiędzy funkcją
liniową, funkcją kwadratową lub o wykładniku 3 są małe i pomijalne),
liniowe zależności pomiędzy liczbą obciążeń, a odkształceniami warstw asfaltowych dla każdego
analizowanego odcinka zostały przedstawione na rysunku dla poszczególnych obciążeń (30 kN, 40 kN, 50
kN, 60 kN),
trwałość nawierzchni odcinków 2-5 wyrażona liczbą osi obliczeniowych 100 kN została wyznaczona
słoweńską metodą projektowania nawierzchni,
dla każdej analizowanej konstrukcji na podstawie zależności pomiędzy liczbą obciążeń, a odkształceniami
warstw asfaltowych wyznaczono krytyczne odkształcenie powodujące zniszczenie,
krytyczna liczba obciążeń – została wyznaczona z opracowanych rysunków dla każdego zadanego
obciążenia,
wykładniki współczynników obciążenia zostały obliczone na podstawie ilości obciążeń dla każdej sekcji,
wykładniki dla stosunku obciążenia koła 40/50 kN (co jest stosunkiem 80/100 kN obciążenia osi) zostały
wybrane do oszacowania współczynników równoważności obciążeń,
wyznaczono następujące wykładniki równoważności obciążeń
Odcinek 2 1.95
Odcinek 3 3.62
Odcinek 4 2.10
Odcinek 5 2.33,
podane wartości mogą być jako użyteczne, ale jako wstępne informacje.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie D12 “Zalecenia dotyczące współczynników przeliczeniowych grup
pojazdów”.

WP 2.2 Nieniszczące metody badania stanu nawierzchni drogowych
Celem było przeprowadzenie i ocena wyników badań porównawczych współczynnika tarcia, równości podłużnej i
nośności z zastosowaniem urządzeń pomiarowych pokazanych przykładowo na rysunku 2.2.
Do pomiarów współczynnika tarcia wybrano sześć odcinków testowych o różnej szorstkości. W badaniach uczestniczyło
9 urządzeń z 7 krajów, które przejeżdżały po 100 metrowych odcinkach z prędkością pomiarową 30-60-90 km/h.
Dla każdej prędkości wykonano przynajmniej 3 przejazdy. Starano się wykonywać pomiary w śladzie prawego koła.
Rysunek 2.2 Porównawcze badania diagnostyczne nawierzchni (przykład uczestniczących urządzeń)
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Grubość filmu wodnego na nawierzchni poddawanej pomiarom wynosiła 0,5 mm.
Analiza wyników badań została przeprowadzona zgodnie z CEN/TC 227/WG-5 N202 E Rev. 4.
Do badań równości podłużnej wybrano urządzenie Primel z VTI jako urządzenie referencyjne do badań porównawczych.
Do badań wytypowano sześć odcinków nawierzchni o różnej równości. W badaniach przy prędkościach pomiarowych
30-60-90 km/h na odcinkach testowych o długości 500 m zastosowano urządzenia z 6 krajów. Wykonano co najmniej
3 przejazdy dla każdej prędkości wzdłuż tych samych linii na odcinkach badawczych.
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W przypadku urządzeń do pomiarów nośności zastosowano metodykę kalibracji i harmonizacji opracowaną w ramach
projektu COST 336. W zadaniu uczestniczyło siedem aparatów FWD z 6 krajów. Porównywano wartości maksymalnych
ugięć powierzchni. Wyniki ugięć są uważane za powtarzalne, jeżeli aparat FWD obsługiwany przez ten sam personel
umożliwia uzyskanie czaszy ugięć porównywalnej w kolejnych zrzutach na określonym odcinku bez unoszenia płyty
naciskowej.
Uczestnicy badań porównawczych przeprowadzonych koło Wiednia, którzy przybyli z Austrii, Czech, Węgier, Norwegii,
Polski, Słowenii, Słowacji i Szwecji otrzymali certyfikat uczestnictwa. Rezultaty pracy łącznie z wynikami badań zostały
przedstawione w dokumencie D11 „Wskazówki w zakresie złożonej metodyki nieniszczących metod badań nawierzchni
drogowych”.

WP 2.3 Metodologia

systematycznego podejmowania decyzji w zakresie remontów i wzmocnień

nawierzchni drogowych

Celem zadania było opracowanie metodologii systematycznego podejmowania decyzji w zakresie remontów i
wzmocnień nawierzchni drogowych niższych kategorii w krajach Środkowej i Wschodniej Europy.
Metodyka oparta o sieć przepływów została opracowana na podstawie procedury słoweńskiej, którą zmodyfikowano
na podstawie informacji pochodzących z Polski, Słowacji, Węgier i Czech. Obejmuje ona następujące parametry stanu
nawierzchni: współczynnik szorstkości, równość poprzeczna (głębokość kolein), uszkodzenia nawierzchni, równość
podłużna, nośność. Wśród technik remontów i wzmocnień uwzględniono odnowę warstwy ścieralnej (powierzchniowe
utrwalenie, slurry seal, cienka warstwa), nakładkę, wzmocnienie nawierzchni (zwiększenie grubości warstw asfaltowych,
“systemy typu sandwich”, recykling) i przebudowę. Podejście zaprezentowane na wykresie przepływów jest podejściem
na poziomie sieci, po którym następuje poziom projektu, kiedy przeprowadzane zostają badania materiałów
wbudowanych w nawierzchnie, określana jest przyczyna uszkodzeń, a później następuje projektowanie konstrukcji
nawierzchni i dobór odpowiednich materiałów do remontu.
W przygotowaniu zaproponowanej metodyki wykorzystano również wynik ankiety przeprowadzonej wśród
uczestników projektu SPENS.
Przedstawiono kilka przykładów (jeden z odcinków przedstawiono na Rysunku 2.3) w celu demonstracji i ułatwienia
stosowania metodologii opartej na wykresie przepływu opracowanej do odnowy i wzmocnienia nawierzchni dróg
niższych kategorii.
Dokument D13 ”Wskazówki dotyczące metodyki podejmowania decyzji w zakresie remontów nawierzchni dróg
o małym obciążeniu ruchem”’ podsumowujący rezultaty działań podjętych w poszczególnych zadaniach został
rozpowszechniony głównie wśród ekspertów Środkowej i Wschodniej Europy.

Rysunek 2.3 Przykład analizowanego odcinka nawierzchni
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WP3 Doskonalenie
14

konstrukcji nawierzchni
drogowych

G

łównym celem pakietu WP3 był rozwój i optymalizacja metod, materiałów i technologii do poprawy konstrukcji
nawierzchni podatnych na drogach nowych i istniejących. Przeprowadzono również studia nad korzyściami
i ograniczeniami w stosowaniu, do nawierzchni drogowych materiałów odpadowych i produktów ubocznych z
uwzględnieniem materiałów z recyklingu.

WP 3.1 Wzmocnienie warstw związanych i niezwiązanych
Remontowanie dróg polega zazwyczaj na wymianie jednej lub kilku warstw nawierzchni, które są zastępowane nowymi
warstwami lub po prostu przykrywane nową warstwą. Warstwa nawierzchni może być wzmocniona przy zastosowaniu
różnego rodzaju materiałów i grubości warstwy. Głównym celem tej grupy roboczej były studia literaturowe dotyczące
metod i technologii poprawy konstrukcji nawierzchni podatnych na drogach nowych i istniejących. Prowadzone
prace skierowane były na metodologię oceny zachowania nawierzchni konstrukcji wzmocnionych oraz modelowanie
wzmocnionych nawierzchni podatnych. Sformułowano następujące wskazówki/zalecenia do zastosowania we
wzmacnianiu konstrukcji dróg.
•
•
•
•

•

•

•

Oczywiste jest, że stosowanie wzmocnienia daje korzyści, jeżeli uwzględniony zostanie cały okres trwałości
drogi na podstawie oszacowania kilku typów zniszczenia.
Prawie 100 % siatek stalowych stosowanych do wzmacniania nawierzchni jest wykonywanych z recyklingu
wyrobów stalowych.
W ramach pracy przygotowano i przedstawiono przyjazną dla użytkownika metodykę projektowania
nawierzchni.
Odkształcenia obliczone z zastosowaniem modeli teoretycznych we wzmocnionych i niewzmocnionych
nawierzchniach doprowadziły do takich samych wniosków w zakresie rankingu badanych konstrukcji pod
względem odkształceń obliczonych z pomiarów FWD i pomiarów czujnikami odkształceń.
Rozwój koleiny strukturalnej jest mniejszy w konstrukcjach wzmocnionych niż tradycyjnie budowanych
konstrukcjach nawierzchni drogowych. Wykazano, że w przypadku konstrukcji wzmocnionych ta sama
głębokość koleiny jest uzyskiwana prawie dwa lata później.
Doświadczenia z oceny zachowania nawierzchni wykazały, że wzmocnienie siatką stalową konstrukcji
nawierzchni jest bardzo skuteczną metodą ograniczenia ryzyka pęknięć niskotemperaturowych w
nawierzchniach podatnych.
Na podstawie kilku analiz można wnioskować, że konstrukcje wzmocnione wydłużają trwałość
eksploatacyjną nawierzchni o ponad 20 %. Kompletne sprawozdanie znajduje się w dokumencie D9
„Długoterminowe zachowanie nawierzchni wzmacnianych”

Odcinek referencyjny, nie poddany obciążęniom
Odkształcenia w warstwach asfaltowych (μm)

Odkształcenia poprzeczne eyy

Rysunek 3.1 Obliczone odkształcenia
poprzeczne w temperaturze T=20°C
na
odcinku
niewzmocnionym
(SR) w porównaniu do odcinka
wzmocnionego (R)
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Odcinek poddany obciążeniom

Odkształcenia w warstwach asfaltowych (μm)
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Rysunek 3.2 Zmierzone wartości odkształceń w nawierzchniach
wzmocnionych i niewzmocnionych

SPENS HVS Structure 6
Przekrój pooprzeczny 62

Głębokość (mm)

Głębokość (mm)

Przekrój pooprzeczny

Odcinek (mm)

Odcinek (mm)

Rysunek 3.3 Rozwój koleiny na odcinku referencyjnym (bez
wzmocnienia), ca 55 mm

Rysunek 3.4 Rozwój koleiny na odcinku wzmocnionym
siatka stalową,ca 45 mm

Rodzaj nawierzchni R

Koszty bez wzmocnienia

Koszty bez wzmocnienia

Rysunek 3.5 Porównanie kosztów w funkcji czasu konstrukcji
wzmacnianych i niewzmacnianych siatką stalową
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WP 3.2 Zrównoważony

proces budowy nawierzchni z uwzględnieniem materiałów z recyklingu i

odpadów przemysłowych

Gwałtowny rozwój przemysłu w ostatnich dekadach przyczynił się do produkcji szerokiej gamy różnych odpadów,
co spowodowało wiele problemów środowiskowych. Przeprowadzono wiele prób zwiększenia powtórnego zużycia
materiałów odpadowych, których celem było: (a) redukcja wysypisk i tym samym ochrona środowiska, (b) techniczne
korzyści z użycia materiałów odpadowych w różnych zastosowaniach, (c) korzyści ekonomiczne, przez redukcję zużycia
surowców naturalnych i energii oraz (d) korzyści społeczno-ekologiczne poprzez stosowanie polityki zrównoważonego
rozwoju.
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Rysunek 3.6 Pomiar współczynnika tarcia – wrzesień 2008 i marzec 2009

Odcinek
na autostradzie
A1 – dwa pomiary
– tekstura
SMTD (mm)
Test fieldtestowy
on motorway
A1 - Two measurements
- Texture
SMTD (mm)

SMTD (mm)

16

Do najbardziej obiecujących materiałów odpadowych do zastosowania w nawierzchniach drogowych należą gruz
budowlany i przemysłowe produkty uboczne jak np. żużle. Wybudowane zostały cztery odcinki testowe na Słowenii,
jeden z nich na autostradzie, a pozostałe na drogach regionalnych. Celem tych badań była ocena przydatności żużli do
zastosowania w warstwach ścieralnych. Wykonawca robót nie napotkał żadnych problemów na etapie projektowania
mieszanki, transportu z wytwórni czy podczas wbudowywania na odcinkach testowych. Na odcinku z żużlem uzyskano
lepsze właściwości powierzchniowe (Rysunki 3.6 i 3.7). W przyszłości planowane jest poddanie odcinków badawczych
dalszej obserwacji w celu wykrycia zmian długoterminowych we właściwościach powierzchniowych.
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Rysunek 3.7 Pomiar tekstury – wrzesień 2008 i marzec 2009

W celu oceny przydatności i długoterminowego zachowania gruzu betonowego w warstwach niezwiązanych
wybudowano odcinek testowy na fragmencie drogi krajowej Ivančna Gorica – Muljava na Słowenii. Badania pokazały,
że zastosowanie gruzu betonowego pozwala na mniejsze deformacje trwałe i mniejszy spadek modułu sztywności

17
17
Rysunek 3.8 Zachowanie nawierzchni z gruzem betonowym (CC) i kruszywem naturalnym (NA)

w takich samych warunkach klimatycznych, przez co wykazują lepsze zachowanie długoterminowe w porównaniu
z kruszywem naturalnym, bez negatywnego wpływu na środowisko. We wszystkich przypadkach, niezależnie od
wywołanego obciążenia, można zaobserwować większe deformacje w częściach z kruszywem naturalnym (Rysunek
3.8).
Na podstawie tych wyników badań możemy wnioskować, że gruz betonowy może być dobrym i akceptowanym ze
strony środowiska zamiennikiem dla kruszyw naturalnych do budowy warstw niezwiązanych. Jest oczywiste, że jakość
tych materiałów musi być zgodna z technicznymi i prawnymi wymaganiami związanymi z zamierzonym zastosowaniem.
W dokumencie D18 „Metodyka badań i wdrożenia do nawierzchni drogowych wybranych materiałów z recyklingu i
odpadów przemysłowych” zaprezentowano budowę odcinków testowych, wyniki badań laboratoryjnych i terenowych

WP 3.3 Optymalizacja projektowania składu mieszanek mineralno-asfaltowych
W ramach zadania 3.3 opracowano praktyczny model optymalizacji składu mieszanki mineralno-asfaltowej, który
będzie powiązany z docelowymi właściwościami funkcjonalnymi nawierzchni asfaltowej, odpowiedni dla różnych
warunków klimatycznych i rzeczywistych warunków obciążenia ruchem.
W celu uzyskania optymalnego składu mieszanki betonu asfaltowego (AC-11) zastosowano dwie różne metody
projektowania mieszanek asfaltowych (metoda Marshalla i program PRADO) z jednym rodzajem kruszywa
krzemionkowego i czterech asfaltów: B 50/70, B 70/100, PmB 50/90 i PmB 25/55-55.
Oprogramowanie PRADO (Program for Asphalt Mix Design and Optimization – Program do projektowania i
optymalizacji mieszanek mineralno-asfaltowych) zostało opracowane przez belgijski instytut BRRC (Belgian Road
Research Centre) z Belgii do prowadzenia analitycznej analizy składu mieszanek mineralno-asfaltowych na podstawie
obliczeń objętościowych i może być używane do obliczenia zespolonego modułu sztywności mieszanki na podstawie
właściwości reologicznych asfaltu, przewidywania właściwości mechanicznych i trwałości mieszanki. Optymalny skład
objętościowy został ustalony przez zmienianie składu mineralnego mieszanki AC-11 i zawartości asfaltu stosując
dwie metody projektowania tak, aby zapewnić korzystne właściwości funkcjonalne mieszanki, tj. moduł sztywności,
odporność na koleinowanie i zmęczenie.
Prace badawcze przeprowadzone w zadaniu 3.3 wykazały, że zastosowanie asfaltów drogowych (niemodyfikowanych
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– przyp. tł.) i mieszankach mineralno-asfaltowych zależy od tego, które właściwości mechaniczne są najbardziej istotne,
ponieważ żaden z tych asfaltów nie umożliwia spełnienia wszystkich kryteriów funkcjonalnych jednocześnie. W celu
uzyskania wyższej sztywności i lepszej odporności na koleinowanie, lepiej jest stosować lepiszcza twardsze, podczas gdy
w celu uzyskania większej odporności na zmęczenie zaleca się stosowanie asfaltu bardziej miękkich. Wśród parametrów
asfaltu, które wydają się w największym stopniu wpływać na właściwości funkcjonalne mieszanki są: penetracja,
temperatura mięknienia oraz nawrót sprężysty i kąt przesunięcia fazowego w przypadku polimeroasfaltów. Zaleca
się, aby mieszanki mineralno-asfaltowe z miękkimi asfaltami były stosowane w regionach o niższych temperaturach
i mniejszym obciążeniu ruchem. W regionach o wyższych temperaturach i większym obciążeniu ruchem zaleca się
stosowanie asfaltów twardszych. Lepiszcza te nie mogą być stosowane w nawierzchniach asfaltowych w regionach o
ekstremalnych dziennych zmianach temperatury i nawierzchniach o ciężkim ruchu.
Polimeroasfalty, szczególnie PmB 25/55-55 są jednocześnie odporne na koleinowanie, zmęczenie i pękania termiczne
dzięki znacznej sprężystości w niskiej i wysokiej temperaturze. Mieszanki mineralno-asfaltowe z tymi lepiszczami
mogą być głównie używane do nawierzchni asfaltowych poddanych ruchowi ciężkiemu i ekstremalnymi zmianami
klimatycznymi.
Szczegółowe rezultaty pracy i wyniki badań można znaleźć w dokumencie D10 „Praktyczny model projektowania
mieszanek mineralno-asfaltowych”

kąt przesunięcia fazowego

Kąt przesunięcia fazowego w funkcji temperatury

Temperatura (oC)

Rysunek 3.9 Kąt przesunięcia fazowego lepiszczy w funkcji temperatury

Temperatura pęknięcia

Temperatura (oC)
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średnia temperatura pęknięcia
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Rysunek 3.10 Temperatura pęknięcia mieszanek mineralno-asfaltowych (TSRST)
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Gaszenie gorącego żużla

Gaszenie schłodzonego żużla (przez 15 dni)

Starzenie żużla przez 15 dni

Kruszenie i magnetyczne rozdzielenie żużla

Podział na frakcje

Mikrostruktura żużla stalowniczego
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WP4 Wzmacnianie nawierzchni drogowych
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W

qramach zadania WP 4 poddano analizie materiały i konstrukcje nawierzchni odpowiednie do wzmacniania
nawierzchni z uwzględnieniem warunków w nowych krajach członkowskich UE. Nowe kraje członkowskie są
głównie skoncentrowane w budowie nowych autostrad, podczas gdy mniejsze nakłady finansowe przeznaczane są
na istniejące drogi. Jednakże w tym samym czasie jest duże zapotrzebowanie we wszystkich krajach UE na nowe,
zrównoważone materiały do budowy nawierzchni o dużej nośności. Przewiduje się, że koszty utrzymania dróg w nowych
krajach członkowskich mogą zostać znacząco obniżone przez wdrożenie lepszych technik i polepszenia powszechnych
procedur, które są stosowane do oceny stanu nawierzchni drogowych i planowania wzmocnień nawierzchni. Wzrost
natężenia ruchem i większe obciążenia oznaczają, że potrzebne są szersze drogi o większej nośności i trwałości.
Asfalty modyfikowane chemicznie są coraz częściej stosowane w nawierzchniach drogowych, pomimo iż niezbyt wiele
jest dostępnych informacji o rzeczywistych właściwościach tych materiałów. Nie opracowano wiarygodnej zależności
pomiędzy wynikami w laboratorium a zachowaniem w nawierzchni mieszanek z asfaltami modyfikowanymi. Wiedza
ta jest potrzebna do oceny zachowania i przydatności tych materiałów w różnych warunkach klimatycznych i
środowiskowych.

WP 4.1 Ocena właściwości funkcjonalnych asfaltów i polimeroasfaltów
W celu wzmocnienia dróg w nowych krajach członkowskich UE, tak aby były lepsze pod względem odporności na
obciążenie ruchem, zmian klimatycznych, wpływu na środowisko i opłacalności, wymagane jest stosowanie nowych lub
ulepszonych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Polimery i inne dodatki stosowane do modyfikacji asfaltów są
powszechnie stosowane do polepszenia właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych. Na rynku pojawiają się ciągle
nowe i ulepszone rodzaje polimerów do modyfikacji asfaltów. Nie opracowano wiarygodnej zależności pomiędzy
wynikami w laboratorium, a zachowaniem w nawierzchni mieszanek z asfaltami modyfikowanymi. Wiedza ta jest
potrzebna do oceny zachowania i przydatności tych materiałów w różnych warunkach klimatycznych i środowiskowych.
Tradycyjne metody badań nie są odpowiednie do stosowania, z uwagi na złożoność polimeroasfaltów i mieszanek
z polimeroasfaltami. Celem zadania 1 było znalezienie kryteriów funkcjonalnych dla polimeroasfaltów na podstawie
zależności pomiędzy wynikami badań asfaltów i badaniami funkcjonalnymi mieszanek mineralno-asfaltowych. W
ramach tego celu przeanalizowano znane już kryteria oceny funkcjonalnej i podjęto próbę znalezienia nowych lub
lepszych kryteriów.

Najbardziej oczywistymi właściwościami funkcjonalnymi mieszanek mineralno-asfaltowych są: odporność na
ścieranie, sztywność, odporność na deformacje trwałe, odporność na zmęczenie i trwałość (odporność na działanie
wody i starzenie). Wszystkie te właściwości są w dużym zakresie zależne od właściwości lepiszcza i interakcji między
asfaltem a kruszywem. Metody badań asfaltów powinny pomagać inżynierowi drogowemu w wyborze najbardziej
odpowiedniego asfaltu dla określonego rodzaju kruszywa i określonej warstwy asfaltowej. Tradycyjne metody badań
asfaltów wielokrotnie wykazały, że są nieodpowiednie do oceny asfaltów modyfikowanych. Połączenie podstawowych
metod badań asfaltów, jak np. zespolony moduł ścinania metodą DSR i metody charakteryzujące lepiszcze poddane
dużym naprężeniom zostały zasugerowane jako związane z właściwościami funkcjonalnymi mieszanki.
Zadanie było skupione na wyborze najbardziej efektywnych kombinacji metod badania asfaltów do przewidywania
zachowania mieszanki mineralno-asfaltowej. Program badań zawierał trzy różne mieszanki mineralno-asfaltowe,
których właściwości funkcjonalne zostały określone w badaniu koleinowania, sztywności w różnych temperaturach,
wodoodporności i sztywności Marshalla.
W celu zapewnienia szerokiego zakresu właściwości asfaltów wybrano siedem lepiszczy, w tym trzy asfalty drogowe o
penetracji od 70/100 do 20/30 i cztery polimeroasfalty o temperaturze mięknienia od 45 do 70°C.
Lepiszcza były poddane w szerokim zakresie badaniom podstawowym, zarówno tradycyjnym, a wyniki były porównane
i odniesione do wyników badań mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wybrano trzy rodzaje uziarnienia mieszanki: beton asfaltowy (AC), mieszankę SMA i asfalt porowaty (PA).
Mieszanki AC były wykonane jednocześnie z kruszywa bazaltowego i wapiennego, podczas gdy inne (mieszanki
zawierały) jedynie kruszywo bazaltowe. Cztery różne rodzaje mieszanek powinny umożliwić sprawdzenie czy zależności
funkcjonalne pomiędzy badaniami asfaltów a badaniami mieszanek mineralno-asfaltowych zależą od specyfiki
mieszanki czy mają bardziej ogólną istotę.
Wszystkie badania asfaltów oraz mieszanek zostały przeprowadzone, jeżeli nie zaznaczono inaczej, zgodnie z
obowiązującymi Normami Europejskimi. Badanie ciągliwości i nawrotu sprężystego zostały przeprowadzone jedynie
na polimeroasfaltach. Liczba badań asfaltów była ograniczona, tak więc wyniki mogą być użyte do potwierdzenia lub
zaprzeczenia korelacjom poddanym w innych analizach.
Wyniki z tablicy 4.1 wskazują, że istnieje całkiem dobra korelacja pomiędzy wynikami badania koleinowania a
temperaturą mięknienia, pomimo iż w analizie uwzględniono cztery polimeroasfalty.
Moduł sztywności dość wyraźnie korelują z wynikami badań penetracji, ale współczynniki proporcjonalności są różne
dla różnych mieszanek Dane w tablicy 4.1 sugerują, że energia deformacji mierzona w 10°C może być propozycją
badania funkcjonalnego odpowiadającego modułowi sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych, jednak wyniki są
bardzo ograniczone.
Wyniki tej pracy badawczej mogą zwiększyć świadomość korzyści i wad różnych sposobów modyfikacji asfaltów. Są
one korzystne do szybkiego wzmocnienia infrastruktury w Nowych Krajach UE przez wprowadzenie funkcjonalnych
metod badań. Te metody badań są potrzebne do promocji innowacyjności i efektywności ekonomicznej w procesie
wzmacniania dróg.
Wyniki badań laboratoryjnych są przedstawione i poddane analizie w dokumencie D15 “ Zalecenia w zakresie asfaltów
modyfikowanych do nawierzchni drogowych”.
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SMA/koleinowanie AC(bazalt)/sztywność C(wapienie)/sztywność PA(bazalt)/sztywność
r2

r2

r2

r2

Badania asfaltów
Penetracja

0.43

0.88

0.67

0.97

Mod. penetracja I

0.58

0.87

0.70

0.96

Temperatura mięknienia

0.90

0.23

0.22

0.37

Temperatura łamliwości Fraassa

0.5

0.55

0.55

0.57

Lepkość kinematyczna

0.57

0.50

0.19

0.58

Lepkość dynamiczna

0.66

0.44

0.18

0.56

Penetracja po RTFOT

0.53

0.89

0.72

0.94

Temperatura mięknienia po RTFOT

0.94

0.25

0.23

0.40

Lepkość dynamiczna po RTFOT

0.44

0.67

0.25

0.75

Nawrót sprężysty

0.47

0.00

0.03

0.00

Energia deformacji II

0.48

0.93

0.78

0.97

Energia Deformacji III

0.86

0.08

0.50

0.23

Lepkość płytka-stożek IV

0.72

0.54

0.30

0.66

Lepkość płytka-stożek V

0.57

0.57

0.34

0.63

Temperatura równoważna lepkości

0.68

0.54

0.36

0.61

Lepkość w cylindrze współosiowym VI

0.50

0.67

0.32

0.73

Lepkość w cylindrze współosiowym VII

0.55

0.51

0.20

0.58

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Penetracja w 35°C z obciążeniem całkowitym
W temperaturze 10°C i prędkości 50 mm/min
W temperaturze 25°C i prędkości 50 mm/min
W temperaturze 60°C
W temperaturze 150°C
Zgodnie z ASTM D 1559 (2382)
W temperaturze 120°C
W temperaturze 150°C

Tablica 4.1 Współczynnik korelacji, r2, regresji liniowej pomiędzy wynikami badań asfaltów i wynikami badań
mieszanek mineralno-asfaltowych.

WP 4.2 Zalecenia materiałowe i wymagania funkcjonalne wobec betonu asfaltowego o wysokim
module sztywności oraz projektowanie nawierzchni podatnych

Zadanie to dotyczyło betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS) jako rozwiązania technicznego, które
zapewnia poprawioną trwałość drogowej nawierzchni asfaltowej, z możliwością zmniejszenia grubości nawierzchni i
kosztów budowy dróg. Ponadto w trakcie eksploatacji dobrze zaprojektowana nawierzchnia wymaga mniej zabiegów
utrzymaniowych, a więc uzyskuje się redukcję kosztów utrzymania.
Celem tego zadania było rozwinięcie koncepcji betonu asfaltowego o wysokim module sztywności do wdrożenia w
krajach Środkowej i Wschodniej Europy. Jest oczywiste, że przy transferze technologii należy uwzględniać lokalne
warunki klimatyczne, jak również dostępność materiałów i aparatury, zarówno przy budowie dróg, jak i w odniesieniu
do badań laboratoryjnych. We wdrożeniu betonu asfaltowego o wysokim module sztywności były zainteresowane
następujące państwa: Polska, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Szwecja i Estonia.
Pierwszą częścią zadania było przygotowanie wstępnych zaleceń dla betonu asfaltowego o wysokim module sztywności
(AC WMS, z ang. HMAC) do zastosowania w różnych krajach.

Rysunek 4.2a Umieszczenie czujników w podłożu

4.2b Czujniki odkształceń poprzecznych

Polska miała wcześniej doświadczenia z tym rodzajem mieszanek i badanie w skali rzeczywistej było przeprowadzone
w Polsce. Zalecenia dla polskich warunków wcześniej przygotowane zostały przystosowane biorąc pod uwagę klimat,
materiały i metody badawcze dostępne w krajach, które były zainteresowane wdrożeniem betonu asfaltowego o
wysokim module sztywności (Słowenia, Serbia, Szwecja, Chorwacja i Estonia). Analiza klimatu polegała na oszacowaniu
temperatury równoważnej ze względu na zmęczenie (Teff ) i wyznaczeniu temperatur PG dla różnych warstw.
Test 1
OdcinekAA
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Odcinek
B
Section B
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HMAC 16 20/30

AC 16 35/50
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Rysunek 4.1 Odcinki testowe w Polsce (Pruszków)
Polskie zalecenia zostały wdrożone i zweryfikowane w laboratorium. Przeprowadzono badania laboratoryjne materiałów
i zaprojektowano kilka składów AC WMS. W badaniach uwzględniono trzy asfalty: 20/30, DE30B (polimeroasfalt) i
MG10/20 (wielorodzajowy) oraz pięć rodzajów kruszywa (bazalt, granit, wapień, otoczaki i żużel stalowniczy). Wyniki
badań funkcjonalnych (zmęczenie, sztywność, koleinowanie) wykazały przydatność różnych asfaltów oraz kruszyw
2 cm
AC ORBITON AF
różnego rodzaju, jakości i pochodzenia.
Odcinki testowe zlokalizowane były w Pruszkowie koło Warszawy, a prace budowlane zostały wykonane przez STRABAG
w październiku 2007. Odcinek badawczy został podzielony na dwie części o takiej samej grubości warstw, ale z dwiema
różnymi mieszankami w podbudowie: beton asfaltowy (AC) i AC WMS. W ten sposób możliwa była bezpośrednia ocena
wpływu HMAC na trwałość nawierzchni.
0,5 m

0,8 m

0,8 m

0,9 m

0,9 m

0,8 m

0,8 m

0,5 m

Nawierzchnie zostały wyposażone w dwa rodzaje czujników: poziome czujniki odkształceń umieszczone na spodzie
warstw asfaltowych
pionowych umieszczone
nasensor
stropie podłoża gruntowego.
EMU i czujniki odkształceń
temperature
ASG (transversal)
Badania przyspieszone zostały przeprowadzone przy użyciu symulatora pojazdów ciężkich (HVS), który zastosowany
był w Polsce po raz drugi. Badania przeprowadzono w stałej temperaturze 10˚C, z zastosowaniem pojedynczego koła
(obciążenie koła 60 kN, ciśnienie w oponie 800 kPa). Koło poruszało się na odcinku o długości 6 metrów z prędkością
około 10-12 km/h. Każdego dnia przeprowadzono badania odkształceń w warstwach asfaltowych i podłożu gruntowym,
wraz z pomiarem głębokości profilu koleiny. Po 190 000 przejazdach zniszczenie nawierzchni było bardzo małe, więc
postanowiono zwiększyć obciążenie koła do 80 kN. Badanie zakończono po 300 000 przejazdach.

4.2c Zagęszczanie warstwy ścieralnej		

4.2d HVS na odcinku testowym w Pruszkowie
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Rysunek 4.3 Zmiana profilu poprzecznego

WP 4.3 Wzmacnianie
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Badaniom HVS towarzyszyły badania terenowe (FWD i radarem GPR) oraz wiele badań laboratoryjnych. Z nawierzchni
wycięto kilkadziesiąt płyt i próbek rdzeniowych. Program badań laboratoryjnych obejmował analizę składu (zawartość
asfaltu, uziarnienie, zawartość wolnych przestrzeni), odporność na koleinowanie, sztywność i zmęczenie. Wyniki
badań przeprowadzone na próbkach wyciętych z nawierzchni w strefach obciążanych i nieobciążanych nie wykazały
uszkodzeń. W przeciwieństwie do tego, wyniki badań HVS wskazują na przyrost głębokości koleiny (Rysunek 4.3) i
wzrost odkształceń w spodzie warstw asfaltowych (Rysunek 4.4). Niespodziewane wyniki badań laboratoryjnych
mogą być wytłumaczone zjawiskiem samonaprawy warstw asfaltowych. Próbki zostały wycięte dopiero 6 tygodni
po zakończeniu badania HVS, a wzrost temperatury nawierzchni (gorące lato, bezpośrednie nasłonecznienie) mogły
spowodować zamknięcie mikrospękań zmęczeniowych. Ogólne porównanie wyników wskazuje na lepsze zachowanie
konstrukcji z betonem asfaltowym o wysokim module sztywności. Wnioski końcowe są szczegółowo przedstawione
w dokumencie D8 „Wdrożenie laboratoryjne i terenowe betonu asfaltowego o wysokim module sztywności”. Należy
również zauważyć, że grubość nawierzchni była mniejsza niż typowo stosowana przy takim obciążeniu ruchem (około
700 000 osi 120 kN) i obydwie konstrukcje wytrzymały to obciążenie.

400
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Rysunek 4.4 Porównanie odkształceń na spodzie
warstw asfaltowych na początku i na końcu badania
HVS.

nawierzchni makadamowych i nawierzchni asfaltowych pod ruch lekki do

nośności wymaganej przez przepisy UE

Nawierzchnie wzmocnione geosyntetykami, siatkami stalowymi lub szklanymi mogą wydłużyć trwałość eksploatacyjną
nawierzchni przez ograniczenie ryzyka uszkoadzenia. Ten rodzaj wzmocnienia nie jest jeszcze szeroko stosowany w
nowych państwach członkowskich UE, a zachowanie tak wzmocnionych dróg wymaga ostrożności i korzystania z
najlepszych doświadczeń. W tym zadaniu oceniono wpływ różnej grubości warstw oraz zabiegów wzmacniających.
Przeprowadzono badania przyspieszone (ALT - accelerated load test) na sześciu odcinkach z zastosowaniem symulatora
pojazdów ciężkich HVS.
Jako najbardziej reprezentatywne wybrano sześć różnych konstrukcji pod ruch lekki, które zaprezentowano na
rysunkach 4.5, 4.6, i 4.7. Zostały one wybudowane na nowej drodze lokalnej (Rysunek 4.11) zamiast istniejącej drogi
w celu uzyskania jednolitych warunków gruntowych. Odcinki badawcze zostały wybudowane w miejscowości
Dragučova na Słowenii. Podłoże stanowiły iły gliniaste, na którym ułożono dolną podbudowę z piaszczystego żwiru.
Grubość tej warstwy wynosiła do 60 cm. Górna podbudowa niezwiązana miała grubość 20-25 cm i została wykonana
z niełamanego piasku, materiału bardzo podobnego do materiału zastosowanego w dolnej podbudowie. Jeden
odcinek został wzmocniony siatką stalową. Umieszczona ona została pomiędzy betonem asfaltowym a podbudową
niezwiązaną.
Badania przyspieszone w skali rzeczywistej zostały przeprowadzone na sześciu odcinkach testowych w kwietniu i
maju 2008 roku (Rysunek 4.12). Koło poruszało się po odcinku o długości całkowitej 8 m, przy czym na 6 m ze stałą

prędkością. Odcinki testowe zostały wyposażone w 72 czujniki (odkształceń, cewki indukcyjne itp.) do pomiarów
naprężeń pionowych, deformacji w warstwach niewiązanych i warstwach asfaltowych, odkształceń w siatce stalowej,
temperatury i wilgotności. Dzięki temu oprzyrządowaniu było możliwe uzyskanie danych pomiarowych pod różnym
obciążeniem koła i ciśnieniu w oponie. Odczyty były dokonywane przed, w trakcie oraz po głównym teście, który
trwał na każdym odcinku po 2 tygodnie. Urządzenie pracowało całą dobę, 7 dni w tygodniu, z przerwami na codzienną
obsługę techniczną.
Podczas głównego badania przeprowadzano pomiary profilu poprzecznego w celu obliczeń przyrostu głębokości
koleiny. Zdecydowano, że temperatura nawierzchni powinna zostać utrzymywana na poziomie 20°C, a obciążenie koła
powinno wynosić 60 kN na początku badania, a w razie potrzeby mogło zostać zwiększone. Obciążenie było zadawane
w obydwu kierunkach, oraz z uwzględnieniem zmienności położenia koła w przekroju poprzecznym. Na rysunkach
4.8 przedstawiono wyniki deformacji w podłożu na odcinkach 1 i 2, a na rysunku 4.9 przyrost głębokości koleiny na
powierzchni nawierzchni. Można zauważyć, że wyniki są zgodne.
Po zakończeniu badań HVS pobrano odwierty w celu oceny podłoża gruntowego. W tablicy 4.10 przedstawiono
rzeczywiste grubości warstw asfaltowych na odcinkach 1 i 2. Na podstawie tablicy 4.10 i rysunku 4.9 można zauważyć,

ACbin - Beton asfaltowy 0 - 16 (B 50/70), 6cm

ACsurf - Beton asfaltowy 0 - 11s (B 50/70), 4cm

żwir 0 - 32, 20 cm

ACbin - Beton asfaltowy 0 - 16 (B 50/70), 4cm

Warstwa mrozoochronna żwiru

żwir 0 - 32, 20 cm

Rysunek 4.5 Odcinki badawcze 1 i 2

Warstwa mrozoochronna żwiru

ACsurf - Beton asfaltowy 0 - 11s (B 50/70), 4cm

ACsurf - Beton asfaltowy 0 - 11s (B 50/70), 4cm

ACbin - Beton asfaltowy 0 - 22s (B 50/70), 6cm

ACbin - Beton asfaltowy 0 - 22s (B 50/70), 9cm

żwir 0 - 32, 20 cm

żwir 0 - 32, 20 cm

Warstwa mrozoochronna żwiru

Warstwa mrozoochronna żwiru

Rysunek 4.6 Odcinki badawcze 3 i 4

Mieszanka SMA 11s, 4cm

Mieszanka SMA 11s, 4cm

ACbin - Beton asfaltowy 0 - 22s (B 50/70), 6cm

ACbin - Beton asfaltowy 0 - 22s (B 50/70), 6cm

żwir 0 - 32, 20 cm

Stalowa siatka wzmacniajaca

Warstwa mrozoochronna żwiru

żwir 0 - 32, 20 cm

Rysunek 4.7 Odcinki badawcze 5 i 6

Warstwa mrozoochronna żwiru
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że w przypadku odcinka 1 istnieje wyraźna zależność grubości warstw asfaltowych a głębokością deformacji trwałej,
podczas gdy w przypadki odcinka 2 deformacje trwałe są takie same i nie zależą od grubości. Na podstawie tych
wyników można wnioskować, że istnieje pewne ograniczenie, do którego jest uzasadnione zwiększanie grubości
warstw asfaltowych. Oczywiście limit ten zależy od jakości warstw niezwiązanych leżących poniżej warstw asfaltowych
i żądanego obciążenia.
Końcowe rezultaty pracy są przedstawione w dokumencie D16 „Zalecenia w zakresie wyboru najbardziej odpowiednich
sposobów wzmacniania na podstawie wyników badań symulatorem pojazdów ciężkich”
SPENS
HVS
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i22
SPENS
HVS
Slovenia.Konstrukcja
Structure 1 1and
Pdkształcenie
trwałe in
podbudowy
Permanent strain
base layer
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Load repetitions
0
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Rysunek 4.8 Propagacja deformacji trwałej w niezwiązanej warstwie żwiru
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Rysunek 4.9 Propagacja deformacji trwałej (koleiny) na powierzchni odcinków 1 i 2
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Grubość warstw
asfaltowych
9,6

1-2

5,7

2-2

10,6

1-3

7,1

2-3

11,1

Tablica 4.10 Grubość całkowita warstw asfaltowych

Rysunek 4.11 Droga lokalna w Dragučova przed budową odcinków testowych
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Rysunek 4.12 Badania HVS w kwietniu 2008
Badania przeprowadzone w ramach WP 4 bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju norm. Wyniki badań dostarczają
podstaw technicznych dla odpowiednich komitetów normalizacyjnych.
Celem niniejszej pracy badawczej było również rozszerzenie wdrożenia istniejących Norm Europejskich w nowych
państwach członkowskich. Wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z normami UE mogą być porównane do
krajowych metod badań, uprzednio stosowanych w nowych państwach członkowskich. Produktem ubocznym może
być przygotowanie zaleceń do badań laboratoryjnych lub terenowych, jak również metody zmniejszenia odchyleń w
normowych i powszechnie stosowanych procedurach.
Testowe odcinki badawcze z różnymi wariantami wzmocnienia poddane badaniom przyspieszonym prowadzą
do rozwoju innowacyjnych technik wzmocnienia. Systematycznie planowane badania laboratoryjne asfaltów
modyfikowanych i mieszanek mineralno-asfaltowych z ich zastosowaniem pogłębiają istniejącą wiedzę na temat
funkcjonalnych badań laboratoryjnych. W przypadku betonu asfaltowego o wysokim module sztywności celem było
nie tylko wymienianie doświadczeń, ale również późniejszy rozwój podobnych materiałów.
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nawierzchni drogowych
na środowisko
Rysunek 5.1: Kołowy symulator drogowy w VTI

P

akiet WP5 dotyczył metod badania wpływu wyboru nawierzchni na otaczające środowisko ze szczególnym
uwzględnieniem nowych państw członkowskich UE. Wspólnym celem wszystkich partnerów było wspólne
zrozumienie w kwestii wyboru odpowiednich nawierzchni, procedur, metod oceny i zarządzania ich wpływem na
środowisko. Z szerokiego zakresu różnych oddziaływań nawierzchni na środowisko wybrano jako główne cele analizy
zanieczyszczenie powietrza częściami pylastymi oraz emisję hałasu.
Partnerzy z nowych państw członkowskich dostarczyli informacji na temat ogólnych uregulowań prawnych w swoich
krajach, metod i procedur wyboru nawierzchni drogowych oraz obecnego stosowania i popularności stosowania
poszczególnych typów nawierzchni. W pierwszej ocenie uzyskanej od wszystkich partnerów stwierdzono mniejsze
różnice w rodzaju obecnie stosowanych nawierzchni, które mogą być uważane za dość typowe w starych krajach
członkowskich, ale większe w procedurach i metodologii. Stosowanie zaawansowanych konstrukcji o obniżonej
hałaśliwości jak np. z asfaltem porowatym nie jest raczej popularne w nowych krajach członkowskich w przeciwieństwie
do krajów UE-15.
Program badawczy w ramach WP5 obejmował badania najbardziej popularnych typach nawierzchni w uczestniczących
krajach członkowskich, wśród których znalazły się konfiguracje mieszanek betonu asfaltowego (AC) i mieszanki SMA.
Niektóre badania objęły również nawierzchnie betonowe, ponieważ odgrywają one znaczącą rolę na niektórych
sieciach autostrad. Program badań zawierał pomiary emisji drobnych cząstek na typowych konstrukcjach z twardym
(Czechy) i miękkim (Słowenia) kruszywem przeprowadzone na symulatorze drogowym w VTI w połączeniu z analizą
chemiczną cząstek, badaniami opadania pyłów in-situ w Czechach i Słowacji oraz pomiarami SPB (ISO 11819-1) i CPX
(ISO/CD 11819-2) we wszystkich trzech krajach partnerskich. Doświadczenia pokazują kilka interesujących wyników w
odnośnie nawierzchni i zastosowanych technologii.
Zalecenia końcowe zostały opracowane na podstawie wyników badań i dostępnej wiedzy w celu wsparcia administracji
drogowej w zarządzaniu wpływem na środowisko pod kątem konstrukcji nawierzchni i utrzymania.
Zalecenia w zakresie interakcji pomiędzy oponą a nawierzchnią wskazują ważność analizy wpływu nawierzchni
na emisję drobnych cząstek w nawierzchniach dróg i ulic, gdzie przekroczony jest limit wartości EU PM10. Jeżeli
zastosowane zostanie twardsze kruszywo kamienne w nawierzchni, to generowana będzie mniejsza emisja drobnych
cząstek, a nawierzchnia będzie bardziej odporna na momenty obrotowe przy zmianach prędkości. Jednakże, część

wyników wskazuje, że twardsze kruszywo ma tendencję to większej emisji drobnych cząstek o wymiarze poniżej 1 μm,
co jest bardziej niebezpieczne niż cząsteczki o większej średnicy. Opony zimowe będą wytwarzały więcej drobnych
cząsteczek niż opony letnie, niezależnie od zastosowanej warstwy ścieralnej.
Wynik CDV wskazują, że nawierzchnie z betonu asfaltowego są mniej odporne na ścieranie niż nawierzchnie betonowe
i wytwarzają więcej pyłów. Jednakże szczególna uwaga powinna być poświęcona frakcji o średnicy poniżej 1 μm, która
dostaje się głęboko do płuc. Stwierdzono, że największy udział tej frakcji jest w przypadku nawierzchni z SMA. Wyniki
pomiarów opadania pyłów w tunelach są zgodne z pomiarami drobnych cząstek w powietrzu otoczenia. Poza tym
należy zauważyć, że wpływ ścierania opony i nawierzchni na zawartość drobnych cząstek w powietrzu jest bardzo
trudny do określenia ze względu na wiele innych możliwych źródeł.
Zalecenia w zakresie hałasu wskazują, że emisja hałasu od nawierzchni drogowych w nowych krajach członkowskich jest
bardzo zbliżona do emisji typowych nawierzchni stosowanych w pozostałych krajach UE. Dominują warstwy ścieralne
z betonu asfaltowego i SMA, a problemy zazwyczaj są związane z użyciem betonów nawierzchniowych starego typu
lub złemu utrzymaniu. Warstwy SMA o drobnym uziarnieniu, np. 8 mm uważane są za najbardziej ciche ze wszystkich
obecnie stosowanych. W przyszłości, w celu zmniejszenia emisji hałasu, przewiduje się wprowadzenie do stosowania
warstw o otwartej strukturze i warstw porowatych.
W zakresie metodyki wszyscy partnerzy uznali zasadność przeprowadzania badań SPB i CPX w celu oceny hałaśliwości
nawierzchni drogowych. Przedstawiono zastępujące ogólne zalecenia:
•
Dostępne informacje o emisji hałasu powinny być uwzględniane przy wyborze warstw do nawierzchni
drogowych. Powinna istnieć klasyfikacja hałaśliwości nawierzchni, która podawała by szczegółową
charakterystykę emisji hałasu odnośnie znanej nawierzchni referencyjnej i oparta byłaby na wystarczającej
statystycznie liczbie pomiarów.
•
Preferowanymi metodami pomiarowymi do klasyfikacji nawierzchni są metody SPB (ISO 11819-1) i CPX
(ISO/CD 11819-2). Do podstawowej klasyfikacji nawierzchni drogowych potrzebne są co najmniej pomiary
SPB.
•
Do oceny produkcji najbardziej odpowiednie jest przeprowadzanie badań lub monitorowanie metodą CPX.
•
Projekt SILVIA (http://www.trl.co.uk/silvia/) i opracowany tam podręcznik podaje dobra propozycję
możliwej klasyfikacji nawierzchni drogowych.
•
Ogólnie właściwości akustyczne nawierzchni drogowych mają tendencję do pogarszania się z czasem,
co prowadzi do zwiększenia poziomów emitowanego hałasu. Dlatego też można oczekiwać, że trwałość
nawierzchni pod względem akustycznym będzie mniejsza niż trwałość nawierzchni z punktu widzenia jej
wytrzymałości.
•
Obniżenie hałasu na jakiejkolwiek nawierzchni może zależeć od występowania nieciągłości nawierzchni,
pęknięć, ubytków kruszywa, łat i innych nierówności wpływających na poziom emisji hałasu. Z tego powodu

Rysunek 5.2: Nawierzchnie w symulatorze drogowym: dioryty z Czech (na górze) i wapienie ze Słowenii (na dole)

29
29

Raport Końcowy

•

•
•

systematyczne zabiegi utrzymaniowe nawierzchni służą nie tylko zapewnieniu ich odpowiedniego stanu,
ale również służą ich wyciszeniu.
Nie można przedstawić żadnych ogólnych zaleceń w kontekście hałaśliwości warstw asfaltowych lub
betonowych. Do najbardziej cichych nawierzchni należy zaliczyć nawierzchnie z asfaltu porowatego,
które wykazują mniejszą trwałość eksploatacyjną niż inne nawierzchnie. Dostępne są jednak również
nawierzchnie betonowe trwałe i odpowiednio ciche, np. nawierzchnie betonowe o odkrytym kruszywie.
Najbardziej hałaśliwymi są zazwyczaj stare nawierzchnie betonowe utrzymywane w niekorzystny sposób,
jak np. przez szczotkowanie poprzeczne.
Kompletny system zarządzania emisją hałasu od nawierzchni drogowych zawierałby klasyfikację zgodną
ze schematem obliczeniowym emisji hałasu, sprawdzenie zgodności produkcji i regularnym programem
monitorowania.

30

Rysunek 5.3: Koncentracja PM10 w trakcie badania na dwóch nawierzchniach
Wyniki zadania WP5 z projektu SPENS były prezentowane na seminarium w Bled na Słowenii, które odbyło się 7 maja
2009. Stanowiły one również podstawę do opracowania dokumentu D17 „Wskazówki w zakresie wpływu na środowisko
różnych nawierzchni drogowych wraz z zaleceniami dla administracji drogowych w nowych krajach członkowskich”,
którego celem było przygotowanie zaleceń i wskazówek w zakresie oceny środowiskowej nawierzchni drogowych
oraz przydatnych i efektywnych ekonomicznie technik i procedur w celu utrzymania ich wpływu na środowisko na
akceptowalnych poziomach.
Dioryt / opona letnia

Dioryt / opona zimowa

Wapień / opona letnia

Wapień / opona zimowa

Rysunek 5.4 Analiza elementarna (PIXE) składu cząsteczkowego SDI

Poziom dźwięku LAmas (dBA)

Wykres 2.1

Rysunek 5.5 Wyniki pomiarów SPB nawierzchni z SMA w
Domžale
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CPX-mérés Szlovákiában, MP2
AC new, Vref = 60km/h (11.12.2008)

LCPX (dB)

Lcpx (AE)
Lcpx ASTM
Lcpx D
C PxI A+D
C PxI ASTM+D

SPB Values
SPBI = 70.7
L1 = 69.6
L2a = 73.2
L2b = 78.6

Road Segment Number

Spektrum częstotliwosci przy pomiarach CPX z oponą typu A

Rysunek 5.6 Wyniki pomiarów CPX betonu asfaltowego na
Słowacji

Rysunek 5.7 Spektrum wyników badań CPX

Rysunek 5.8 Poziomy CPX dla dziesięciu odcinków pomiarowych z
zastosowaniem opony A, ASTM oraz D

