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Ramowa oferta dla „Sponsora strategicznego” 

czasopisma Przegląd Komunikacyjny

Sponsor strategiczny zawiera umowę z wydawcą czasopisma na okres roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejne lata. 
Uprawnienia wydawcy do zawierania umów posiada Zarząd Krajowy SITK w Warszawie.

Przegląd Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego następujące świadczenia:
 ! zamieszczenie logo sponsora w każdym numerze,
 ! zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach,
 ! publikacja jednego lub kilku artykułów sponsorowanych,
 ! publikacja innych materiałów dotyczących sponsora,
 ! zniżki przy zamówieniu prenumeraty czasopisma.

Możliwe jest także zamieszczenie materiałów od sponsora na stronie internetowej czasopisma.
Przegląd Komunikacyjny ukazuje się jako miesięcznik.
Szczegółowy zakres świadczeń oraz detale techniczne (formaty, sposób i terminy przekazania) są uzgadniane indywidualnie.

Osoba kontaktowa w tej sprawie: 
Hanna Szary

hanna.szary@sitkrp.org.pl
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel.: (22) 827 02 58, 506 116 966

Cena za świadczenia na rzecz sponsora uzależniana jest od uzgodnionych szczegółów współpracy. Zapłata może być dokonana jednorazowo 
lub w kilku ratach (na przykład kwartalnych). Część zapłaty może być w formie zamówienia określonej liczby prenumerat czasopisma.

Podstawowe informacje dla Autorów artykułów

„Przegląd Komunikacyjny” publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekono-
miczne i prawne. Akceptowane są także materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu publikacji prosimy o zastosowanie 

się do poniższych wymagań dotyczących nadsyłanego materiału:

1.  Tekst artykułu powinien być napisany w jednym z ogólnodostępnych progra-
mów (np. Microsoft Word). Wzory i opisy wzorów powinny być wkomponowa-
ne w tekst. Tabele należy zestawić po zakończeniu tekstu. Ilustracje (rysunki, 
fotografi e, wykresy) najlepiej dołączyć jako oddzielne pliki. Można je także wsta-
wić do pliku z tekstem po zakończeniu tekstu. Możliwe jest oznaczenie miejsc 
w tekście, w których autor sugeruje wstawienie stosownej ilustracji lub tabeli. 
Obowiązuje odrębna numeracja ilustracji (bez rozróżniania na rysunki, fotogra-
fi e itp.) oraz tabel.

2.  Całość materiału nie powinna przekraczać 12 stron w formacie Word (zalecane 
jest 8 stron). Do limitu stron wlicza się ilustracje załączane w odrębnych plikach 
(przy założeniu że 1 ilustracja = ½ strony).

3.  Format tekstu powinien być jak najprostszy (nie stosować zróżnicowanych styli,  
wcięć,  podwójnych i wielokrotnych spacji itp.). Dopuszczalne jest pogrubienie, 
podkreślenie i oznaczenie kursywą istotnych części tekstu, a także indeksy górne 
i dolne. Nie stosować przypisów.

4.  Nawiązania do pozycji zewnętrznych - cytaty (dotyczy również podpisów ilu-
stracji i tabel) oznacza się numeracją w nawiasach kwadratowych [...]. Numera-
cję należy zestawić na końcu artykułu (jako „Materiały źródłowe”). Zestawienie 
powinno być ułożone alfabetycznie. 

5.  Jeżeli Autor wykorzystuje materiały objęte nie swoim prawem autorskim, powi-
nien uzyskać pisemną zgodę właściciela tych praw do publikacji (niezależnie od 
podania źródła). Kopie takiej zgody należy przesłać Redakcji.

Artykuły wnoszące wkład naukowy w dyscyplinę inżynieria lądowa i transport podle-

gają procedurom recenzji merytorycznych zgodnie z wytycznymi MNiSW, co pozwala 
zaliczyć je, po opublikowaniu, do dorobku naukowego oraz uwzględnić w ewaluacji 
jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 poz. 392). Liczba uwzględnianych punktów 
w ewaluacji osiągnięć naukowych wynosi 5.

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzen-
tów spoza jednostki. Zasady kwalifi kowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny 
formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
czasopisma lub w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczegól-
nych publikacji/numerów nie są ujawniane. 

Przygotowany materiał powinien obrazować własny wkład badawczy autora. Redak-
cja wdrożyła procedurę zapobiegania zjawisku Ghostwriting (z „ghostwriting” mamy 
do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez 
ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w 
podziękowaniach zamieszczonych w publikacji). Tekst i ilustracje muszą być orygi-
nalne i niepublikowane w innych miejscach (w tym w internecie). Możliwe jest za-
mieszczanie artykułów, które ukazały się w materiałach konferencyjnych i podobnych 
(na prawach rękopisu) z zaznaczeniem tego faktu i po przystosowaniu do wymogów 
publikacyjnych „Przeglądu Komunikacyjnego”.

Na stronie internetowej czasopisma dostępne są pełne wersje artykułów oraz stresz-
czenia w języku polskim (od 2010) i angielskim (od 2016) jako OPEN ACCESS. Pod ko-
niec 2018 roku „Przegląd Komunikacyjny” rozpoczął indeksowanie artykułów angiel-
skich z użyciem numerów cyfrowych DOI. Czasopismo ubiega się o partycypowanie 
w bazie SCOPUS. Rejestrowane jest w międzynarodowej baza DOAJ https://doaj.org/.

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym” dzieli się na: „wnoszące wkład naukowy w dziedzinę transportu i infrastruktury transportu” oraz 

„pozostałe”. Prosimy Autorów o deklarację (w zgłoszeniu), do której grupy zaliczyć ich prace.

Materiały do publikacji: zgłoszenie, artykuł oraz oświadczenie Autora, należy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcji:

Redakcja pisma oferuje objęcie patronatem medialnym konferencji, debat, seminariów itp. 
Ceny są negocjowane indywidualnie w zależności od zakresu zlecenia. Możliwe są atrakcyjne upusty. Patronat obejmuje:

• ogłaszanie przedmiotowych inicjatyw na łamach pisma,
• zamieszczanie wybranych referatów / wystąpień po dostosowaniu ich do wymogów redakcyjnych,
• publikację informacji końcowych (podsumowania, apele, wnioski),
• kolportaż powyższych informacji do wskazanych adresatów.

www.transportation.overview.pwr.edu.pl

artykuly@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko autora, adres mailowy oraz adres do tradycyjnej korespondencji, miejsce zatrudnienia, zdjęcie, tytuł artykułu oraz streszczenie 
(po polsku i po angielsku) i słowa kluczowe (po polsku i po angielsku). Szczegóły przygotowania materiałów oraz wzory załączników dostępne są ma stronie:

 www.transportation.overview.pwr.edu.pl
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Szanowni P.T. Czytelnicy

Przekazujemy kolejny  numer Przeglądu Komunikacyjnego. Jest on poświęcony wybranym elementom transportu lotnicze-
go oraz infrastruktury lotniskowej w szczególności nawierzchniom lotniskowym. W pierwszym artykule Autorzy prezentują 
ciekawe rozwiązanie tj. prefabrykowaną płytę betonową, wykorzystywaną do wymiany zniszczonych istniejących płyt na-
wierzchniowych. Płyta jest połączona z sąsiednimi płytami i zapewnia ich współpracę. Opisano konstrukcję płyty, proces 
produkcji oraz technologię wbudowania. W kolejnym artykule przedstawiono teoretyczny model niezawodności moder-
nizowanego i rekonstruowanego obiektu lotniskowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: poprawność i skuteczność 
technologicznej jego realizacji. Ciekawy jest następny artykuł prezentujący metodę georadarową (GPR) wykorzystywaną 
do monitoringu nawierzchni dróg startowych, kołowania, płaszczyzn postoju samolotów na lotniskach  w celu identy% -
kacji uszkodzeń. W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowane na lotnisku Okęcie w Warszawie. Kolejny artykuł 
prezentuje zastosowanie  geokraty z tworzywa sztucznego do wzmacniania naturalnych nawierzchni lotniskowych w tym 
poboczy dróg startowych, czołowych pasów bezpieczeństwa i innych. Autorzy na podstawie badań prezentują efekty za-
stosowania takich elementów kratowych. Nośność podłoża wzrasta prawie ok. 50 % po zastosowaniu kraty. Interesujący 
jest artykuł oceniający korozyjność atmosfery na podstawie próbek testowych w obrębie wybranych lotnisk. W artykule 
przedstawiono wyniki ubytków korozyjnych rcorr próbek standardowych ze stali niskowęglowej, cynku, miedzi i aluminium 
pozyskanych z wybranych lotnisk Sił Zbrojnych RP, począwszy od 2015 roku. Następnie określono kategorie korozyjności 
atmosfery na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Autorzy wnioskują, że korozyjność atmosfery może oddziaływać 
również na nawierzchnie lotniskowe. W kolejnym artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie tekstury nawierzchni 
lotniskowych oraz ich analizę w odniesieniu do aktualnych wymagań. W badaniach, poza obecnie używaną punktową me-
todą pomiarową zastosowano nowatorską metodę oceny właściwości przeciwpoślizgowych, umożliwiającą równoczesny 
pomiar współczynnika tarcia μ oraz nowego współczynnika ciągłej średniej głębokości pro% lu i tekstury CMPTD. Uzyskane 
wyniki pozwoliły na przedstawienie wniosków, że przy ocenie tekstury nawierzchni lotniskowych i tym samym projektowa-
niu rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie ich odwodnienia zasadnym jest uwzględnienie technologii jej wykonania. Kolejny 
artykuł został poświęcony zagadnieniu stabilizacji i poziomowania płyt betonowych nawierzchniowych w technologii in-
iekcji niskociśnieniowej z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów iniekcyjnych (żywic). Technologia reniwelacji płyt 
znajduje zastosowanie w miejscach osiadania trwale wzmacniając podłoże gruntowe, względnie podbudowę, jak również 
pozwala przywrócić żądane parametry równości nawierzchni. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, 
jak również wyniki testów terenowych wykonanych przed pracami iniekcyjnymi oraz po ich zakończeniu na przykładzie 
prac realizowanych na jednym z obiektów lotniskowych w Polsce. Następny artykuł prezentuje  możliwości powtórnego 
zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu w konstrukcjach nawierzchni drogowych i lotniskowych. Materiały 
odpadowe pochodziły ze starych i zniszczonych warstw nawierzchni. Destrukt asfaltowy został wykorzystany do wytwo-
rzenia nowych warstw nawierzchni drogowych – warstw podbudowy. Warstwy podbudowy wykonano z mieszanek mi-
neralno-cementowo-emulsyjnych (MCE). Głównym celem była ocena wpływu destruktu asfaltowego w mieszankach MCE 
na właściwości % zyczne, mechaniczne i reologiczne recyklowanej podbudowy. Spośród 15 polskich lotnisk obsługujących 
regularne połączenia pasażerskie tylko 5 jest zintegrowanych z lokalnym pasażerskim transportem szynowym, przy czym in-
tegracja ta ma rożną skalę, co przekłada się na efektywność połączeń intermodalnych i ich popularność wśród podróżnych, 
udowadnia Autor w kolejnym artykule. Istnieją także liczne plany budowy lub modernizacji linii kolejowych, a incydentalnie 
także tramwajowych celem usprawnienia dostępności portów lotniczych. Autor omawia istniejące i planowane (a także 
potencjalne) rozwiązania koncentrując się na transporcie lokalnym (aglomeracyjnym). 
W  numerze także przegląd prasy z zakresu transportu i infrastruktury transportowej. 

Życzę naszym czytelnikom dobrej lektury.
Redaktor Naczelny
Prof. Antoni Szydło
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Gmina Łubniany wprowadza nową 
bezpłatną komunikację. 
Połączy 11 sołectw
Krzysztof Ogiolda, nto.pl, 2.09.2021

Od 1 września komunikacja na terenie gminy 
Łubniany – na wszystkich liniach i kursach – 
jest bezpłatna. Samorząd podpisał umowę z 
fi rmą GTV Bus wyłonioną w przetargu. 
Na terenie gminy będą funkcjonowały trzy 
linie autobusowe, które połączą wszystkie 11 
sołectw. Komunikacja na terenie gminy Łub-
niany będzie darmowa. Poza terenem, gdy 
mieszkańcy będą chcieli dojechać autobusami 
do Kup i do Opola, trzeba będzie opłacić prze-
jazd (4,50 zł do Opola, 3 zł do Kup). Przewoźnik 
zadeklarował także możliwość zakupu biletów 
miesięcznych (...).

Co z wyczekiwanym łącznikiem 
na Muchoborze Wielkim? 
Są nowe ustalenia  
Konrad Bałajewicz, Gazeta Wrocławska, 
7.09.2021

Budowa łącznika pomiędzy ulicami: Rakietową 
a Żwirki i Wigury we Wrocławiu staje się rze-
czywistością. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
wybrał wykonawcę tej inwestycji. Na drogę łą-
czącą ul. Rakietową z ul. Żwirki i Wigury miesz-
kańcy tej części miasta czekają od lat. Ułatwił-
by ona wrocławianom, ale także mieszkańcom: 
Smolca, Mokronosu czy Kątów Wrocławskich, 
przedostanie się na zachód Wrocławia bez 
konieczności wjeżdżania w stronę centrum 
miasta (...). O budowę łącznika w przetargu 
walczyło łącznie 8 fi rm. Jako najkorzystniejszą 
ofertę wybrano złożoną przez Berger Bau Pol-
ska na kwotę blisko 6,5 mln zł. Wykonawca ma 
9 miesięcy na zakończenie prac od podpisania 
umowy (...).

Dolny Śląsk: Brakujący fragment 
drogi S3 ma być już wkrótce 
przejezdny! 
Jerzy Wójcik, Gazeta Wrocławska, 4.09.2021

Dobre informacje dla kierowców korzystają-
cych z dolnośląskiego odcinka drogi ekspre-
sowej S3. Już wkrótce pojedziemy brakującym 
fragmentem tej trasy w okolicach Polkowic. 
Dziś to jedyne wąskie gardło na dolnośląskim 
odcinku, nie licząc oczywiście budowanych 
fragmentów od Bolkowa w stronę czeskiej 
granicy. W tym miejscu brakuje około 14 kilo-
metrów drogi ekspresowej pomiędzy węzłami 
Polkowice Północ (dawnej węzeł Kaźmierzów) 
i Polkowice Północ. Prace są opóźnione o trzy 
lata, z powodu rozwiązania umowy z włoską 
fi rmą, która utknęła z pracami podczas realiza-
cji. Nowy termin zakończenia prac i oddania 
drogi do ruchu to listopad tego roku (...).

Tarnów-Wierzchosławice. Zielone 
światło dla budowy nowego 
połączenia Tarnowa z autostradą 
A4. Jest zezwolenie wojewody 
małopolskiego
Paulina Marcinek-Kozioł, Gazeta Krakowska, 
7.09.2021

Zniknęła ostatnia formalna przeszkoda dla roz-
poczęcia budowy połączenia węzła autostrady 
A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności 
Gospodarczej w Tarnowie. Wojewoda mało-
polski, Łukasz Kmita wydał zezwolenie na reali-
zację tej inwestycji. Na połączenie zachodniej 
strony Tarnowa z autostradą miasto czeka już 
od dziewięciu lat. Początkowo łącznik miała 
budować GDDKiA, ale ostatecznie ten projekt 
upadł. Potem z inwestycją usiłował się zmie-
rzyć powiat tarnowski, a ostatecznie wzięło ją 
na swoje barki województwo (...). Nowy łącznik 
będzie miał 2,6 km długości. Jego początek zlo-
kalizowany będzie przy węźle autostradowym 
w Wierzchosławicach, a koniec - na rondzie u 
zbiegu ulic Chemicznej i Witosa w Tarnowie. 
Najdroższym elementem trasy będzie liczący 
aż 830 metrów długości most na Dunajcu. In-
westycja ma kosztować 155 mln zł z czego 113 
mln zł, to unijne dofi nansowanie (...).

Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic: 
Oprócz tunelu zaplanowali rynnę, 
ale trzeba zapłacić dodatkowe 
135 mln zł
Piotr Tymczak, Gazeta Krakowska, 6.09.2021

Przedstawiciele urzędu i wykonawcy linii tram-
wajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic doszli 
do porozumienia, by zrealizować wariant z 
dłuższym przebiegiem torowiska na poziomie 
„-1”. Założenie jest takie, że tramwaje będą też 
przejeżdżać poniżej terenu na rondzie Młyń-
skim. Koszt dodatkowych prac ustalono na ok. 
135 mln zł. Pierwotna koncepcja przebiegu 
linii tramwajowej do Mistrzejowic w rejonie 
ronda Młyńskiego przewidywała naziemny 
przebieg torowiska. Wiosną rozpoczęto analizy 
możliwości wprowadzenia w projekcie zmian, 
polegających na poprowadzeniu torów na 
tym rondzie poniżej poziomu terenu - nie w 
tunelu, ale w konstrukcji przypominającej wy-
glądem rynnę (...).

Kraków. Nie ma zgody na tunel 
tramwajowy pod Alejami. 
Torowisko może powstać kosztem 
jezdni dla aut
Piotr Tymczak, Gazeta Krakowska, 7.09.2021

Odbyły się wstępne konsultacje przedsta-
wicieli miasta z władzami konserwatorskimi 
dotyczące budowy linii tramwajowej z Nowe-

go Kleparza do placu Inwalidów. Urzędnicy 
przedstawili kilka propozycji przebiegu no-
wej trasy wzdłuż al. Słowackiego. Małopolska 
wojewódzka konserwator zabytków Monika 
Bogdanowska nie widzi możliwości poprowa-
dzenia torowiska w tunelu, ani kosztem pasa 
zieleni pośrodku tej głównej arterii w mieście. 
- Ze względu na ochronę zieleni nie do przyję-
cia jest wariant przebiegu linii tramwajowej w 
pasie zieleni alei Słowackiego. Z tego powodu 
nie do zaakceptowania jest też wariant drąże-
nia tunelu pod ziemią z rampami wyjazdowy-
mi o długości ok. 150 metrów. Takie rozwiąza-
nie byłoby także niebezpieczne dla kamienic 
znajdujących się na Alejach – mówi Monika 
Bogdanowska, małopolska wojewódzka kon-
serwator zabytków (...).

Tramwaj na Maślice coraz bliżej. 
Kiedy pojedzie?
Andrzej Zwoliński, Gazeta Wrocławska, 
14.09.2021

Powstała dokumentacja związana z przebudo-
wą ulicy Maślickiej i budową Nowomaślickiej 
oraz koncepcja przebiegu tramwaju przez 
osiedle Maślice. Na co mogą liczyć mieszkań-
cy?
Z blisko rocznym poślizgiem, ale w końcu jest 
– obiecana przez magistrat dokumentacja i 
koncepcja trzech związanych ze sobą inwesty-
cji: przebudowy ulicy Maślickiej, budowy tzw. 
ulicy Nowomaślickiej, czyli łącznika Maślicka 
- Suwalska – Królewiecka i co najważniejsze 
- przebiegu przyszłej linii tramwajowej przez 
Osiedle Maślice (...). Jak informuje magistrat, 
rozpoczęcie realizacji zarówno linii tramwajo-
wej jak i budowy ulicy Nowomaślickiej możli-
we będzie dopiero po 2022 roku, wraz zapew-
nieniem prze Gminę Wrocław fi nansowania 
tych inwestycji z udziałem środków zewnętrz-
nych (...).

Projekt odtworzenia pociągu 
do Niepołomic. Zdalne spotkanie 
konsultacyjne dla mieszkańców
Jolanta Białek, Gazeta Krakowska, 15.09.2021

Odtworzenie połączenia kolejowego z Krako-
wa do Niepołomic, planowane w ramach pro-
gramu „Kolej+”, jest na etapie opracowywania 
studium planistyczno-prognostycznego dla 
inwestycji. Związane z tym dokumentem zdal-
ne konsultacje dla mieszkańców, dotyczące 
przywrócenia połączeń kolejowych do Niepo-
łomic, zapowiedziano na 20 września 2021.
- Ideą inwestycji jest odbudowa kolei do Nie-
połomic, co pozwoli na reaktywację po wielu 
latach przewozów pasażerskich na trasie Kra-
ków – Niepołomice. W porównaniu z dawną 
linią kolejową do Niepołomic, nowa trasa zo-
stanie wybudowana w nowym przebiegu. Ma 
to na celu dostosowanie inwestycji do obec-
nego układu urbanistycznego Niepołomic, a 
także możliwość obsługę zakładów przemy-
słowych zlokalizowanych w specjalnej strefi e 
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ekonomicznej – podaje spółka Infra – Centrum 
Doradztwa, która wraz Instytutem Kolejnictwa 
opracowuje - na zlecenie województwa ma-
łopolskiego - studium planistyczno-progno-
styczne dla przedsięwzięcia (...).

Kraków. Stacja kolejowa 
przy osiedlu Złocień zostanie 
otwarta w tym roku 
(AM), Gazeta Krakowska, 13.09.2021

Kolejarze z PKP PLK zapewniają, że w tym roku 
w końcu udostępniony zostanie pasażerom 
nowy przystanek kolejowy, który powstaje 
przy osiedlu Złocień. Będą się na nim zatrzy-
mywały pociągi aglomeracyjne, a okoliczni 
mieszkańcy zyskają możliwość szybkiego 
dojazdu transportem szynowym do centrum 
miasta (do tego osiedla nie dojeżdżają prze-
cież tramwaje). "Przystanek powstaje przy ul. 
Złocieniowej. Perony zlokalizowane są czę-
ściowo na moście, pod którym przepływa 
Serafa. Obiekt jest wykonany w ok. 70 proc. 
Mieszkańcy pobliskich osiedli będą mogli się 
do niego dostać przez klatki schodowe i win-
dy. Wykonawca zrealizował też drogę, która po 
przedłużeniu będzie dodatkowym wyjazdem 
z osiedla. Pierwszy z dwóch peronów będzie 
oddany do eksploatacji jeszcze w tym roku" - 
informują kolejarze z PKP PLK (...).

Nowy most na rzece San w Sanoku 
coraz bliżej. Podpisano umowę 
na opracowanie dokumentacji 
projektowej
Wojciech Zatwarnicki, nowiny24.pl, 14.09.2021

W Urzędzie Miasta Sanoka, w obecności Mał-
gorzaty Jarosińskiej - Jedynak, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regional-
nej została podpisana umowa między mia-
stem Sanok i fi rmą Sweco na opracowania do-
kumentacji projektowej na potrzeby budowy 
nowego mostu na rzece San (...). Szacowany 
koszt budowy nowej przeprawy na Sanie wraz 
z budową dróg dojazdowych oraz skrzyżowa-
nia z drogą krajową nr 886 wynosi 63,9 mln zł. 
Koszt przygotowania dokumentacji to 1,3 mln 
zł, a dotacja z budżetu państwa na jej przygo-
towanie to ponad 1 mln zł. Most powstanie 
na przedłużeniu ul. Sobieskiego do ul. Gajo-
wej. Będzie miał 120 m długości, 2-metrowy 
obustronny ciąg pieszo-rowerowy oraz dwu-
kierunkową jezdnię o szerokości 6 m. Most 
zostanie zaprojektowany na najwyższą klasę 
obciążenia taborem samochodowym, a także 
na obciążenie pojazdami specjalnymi.

"Chiński" odcinek drogi S14 jest już 
w dużej części wyasfaltowany
Jacek Zemła, Dziennik Łódzki, 16.09.2021

Prace przy budowie północnego odcinka 

drogi ekspresowej S14 stanowiącej zachod-
nią obwodnicę Łodzi szybko posuwają się do 
przodu. Na licznych odcinkach tego 16-kilo-
metrowego fragmentu „ekspresówki” jezdnie 
są już pokryte warstwą wiążącą asfaltu. Tak jest 
m.in w okolicach Emilii i Lućmierza, w Zgierzu 
przy osiedlu 650-lecia oraz w rejonie granicy 
administracyjnej Łodzi i Zgierza. Wykonawca, 
którym jest chińska fi rma Stecol Corporation, 
koncentruje się obecnie na budowie obiektów 
inżynierskich. Jednym z najtrudniejszych jest 
wiadukt na linii kolejowej Zgierz - Kutno, gdzie 
tor przejdzie nad budowana trasą. Trwa tam 
zbrojenie elementów nośnych i zalewanie ich 
betonem. Obok tego wiaduktu powstają dwa 
inne - drogowe pod ulicami Bazylijską i Grot-
nicką. Na tej drugiej zapewniony został prowi-
zoryczny przejazd dla samochodów (...).

Autostrada A1 w Śląskiem. Takie 
stacje benzynowe staną przy trasie. 
GDDKiA wybrała dzierżawców 
MOP-ów
Anna Dziedzic, Dziennik Zachodni, 22.09.2021

Dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych przy 
oddanej w 2019 roku części autostrady A1 
mają już dzierżawców. GDDKiA podpisała z 
nimi umowy. Firmy Lotos Paliwa z Gdańska i 
Circle K Polska będą mogły postawić na MOP-
-ach Woźniki Wschód i Woźniki Zachód swoje 
stacje benzynowe i restaurację. Nowi dzier-
żawcy mają przejąć teren MOP-ów w ciągu 
najbliższych dni (...). Będą dzierżawić te tereny 
przez 20 lat, z możliwością przedłużenia o ko-
lejne 10 lat. Oprócz zapłaty, na rzecz GDDKiA, 
zaoferowanego w przetargu stałego czynszu, 
dzierżawcy będą również odprowadzać do-
datkowy czynsz uzależniony od przychodu 
uzyskanego z tytułu prowadzonej działalności. 
MOP Woźniki Wschód będzie miał kategorię II, 
zaś MOP Woźniki Zachód kategorię III. Dzier-
żawcy mają półtora roku na to, by dostosować 
MOP-y do zadeklarowanych kategorii (...).

Kolejny krok do reaktywacji 
połączeń na zamkniętej linii 
kolejowej Racibórz-Głubczyce-
Racławice Śląskie
Sławomir Draguła, nto.pl, 18.09.2021

Jest jednak problem. Program Kolej Plus jest 
skonstruowany tak, że budżet państwa zapew-
nia 75 procent potrzebnego fi nansowania, a 
samorządy pozostałą część. W przypadku od-
budowy linii kolejowej Racibórz - Głubczyce - 
Racławice Śląskie chodzi o pieniądze rzędu od 
45 do nawet 75 milionów złotych. To ogromna 
kwota, której gminy i powiaty nie udźwigną.
Wykonanie studium planistycznego to jeden 
z koniecznych warunków do tego, by projekt 
związany z odbudową linii Racibórz - Głub-
czyce - Racławice Śląskie mógł zostać zakwa-
lifi kowany do rządowego programu Kolej Plus 

i uzyskał z budżetu państwa dofi nansowanie 
do inwestycji. Koszt wstępnej dokumentacji 
to 1,2 miliona złotych. Milion pochodzi z rzą-
du, a 200 tysięcy dał urząd marszałkowski. Do-
kument ma być gotowy do końca listopada. 
Kolejnym krokiem ma być podpisanie umowy 
przez samorządy, które wyraziły chęć włącze-
nia się w projekt i mają partycypować w jego 
fi nansowaniu. 
Chodzi o powiaty: raciborski, głubczycki i 
prudnicki oraz gminy: Baborów, Głubczyce, 
Głogówek, Pietrowice Wielkie, a także Racibórz 
(...).

Podhale. Obwodnica Waksmundu 
oddana do użytku. Kierowcy już 
mogą jeździć po nowej szosie
Łukasz Bobek, Gazeta Krakowska, 22.09.2021

Dobra wiadomość dla kierowców z powiatu 
nowotarskiego. Otwarta w końcu została dla 
kierowców obwodnica Waksmundu. Teraz Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie bierze 
się za budowę drugiej części nowej drogi. Cho-
dzi o nową drogę, która powstała od obrzeży 
Nowego Targu w kierunku wschodnim. Za-
czyna się ona na rondzie na drodze krajowej 
nr 49 między Nowym Targiem a Gronkowem i 
docelowo ma biec aż za Harklową, gdzie włą-
czy się do drogi wojewódzkiej 969, która dalej 
biegnie w kierunku Krościenka nad Dunajcem 
i Nowego Sącza. Inwestycja podzielona została 
na dwa etapy. Prace przy pierwszym etapie – 
od krajówki do drogi powiatowej Ostrowsko-
-Gronków - zakończyły się co prawda w grud-
niu 2020 roku. Jednak dopiero teraz Zarządowi 
Dróg Wojewódzkich udał się uzyskać odbiór 
nowej drogi i pozwolenie na użytkowanie (...).

Dwie z trzech kładek 
dla rowerzystów w Rzeszowie już 
gotowe. W październiku otwarcie 
kolejnej
Piotr Samolewicz, nowiny24.pl, 20.09.2021

Od niedzieli przy moście Karpackim na zapo-
rze czynna jest nowa kładka rowerowa. Wcze-
śniej, bo w lipcu, otwarto kładkę przy moście 
Lwowskim, a już w październiku rowerzyści 
będą mogli korzystać z kolejnej - przy moście 
Narutowicza. Przęsła kładki przy moście Kar-
packim zostały wykonane z polimerów zbro-
jonych włóknem. Liczy ona 105 m długości i 
3 m szerokości. Kosztowała ponad 4,6 mln zł, 
z czego większość tej kwoty pochodzi z Unii 
Europejskiej. Kładkę wykonała fi rma Intop 
Tarnobrzeg wraz z nowymi ścieżkami rowe-
rowymi i nowym oświetleniem. Wykonawca 
przebudował też chodniki (...). Od 9 lipca czyn-
na jest inna kładka rowerowa - przy moście 
Lwowskim. Liczy 85 metrów długości, ma 3 
metry szerokości. Kosztowała prawie 2,9 mln 
złotych (...).
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Transport lotniczy i infrastruktura lotniskowa

Wstęp

W efekcie postępującej globalizacji 
transport lotniczy, zarówno w ruchu 
pasażerskim jak i cargo, jest obecnie 
najbardziej dynamicznie rozwijają-
cą się gałęzią transportu na świecie. 
Korzyści, jakie płyną z tego rodzaju 
komunikacji polegają przede wszyst-
kim na pokonywaniu bardzo dużych 
odległości w możliwie najkrótszym 
czasie w porównaniu do transpor-
tu drogą lądową czy też morską [5]. 
Konsekwentny i bardzo dynamiczny 

wzrost operacji lotniczych to zwięk-
szone obciążenie lotnisk, a precyzyj-
nie rzecz ujmując – zwiększone od-
działywanie statków powietrznych 
na nawierzchnie lotniskowe, które 
wchodzą w skład złożonego systemu 
transportu lotniczego. 
 Nawierzchnie lotniskowe dzięki 
swoim charakterystycznym właści-
wościom mają głównie za zadanie 
przejęcie obciążeń użytkowych od 
poruszających się po nich statków 
powietrznych, a następnie przekaza-
nie tych obciążeń na warstwy kon-

strukcyjne niżej położone oraz ich 
redystrybucję w tych warstwach. Wła-
ściwie zaprojektowana nawierzchnia 
lotniskowa powinna zapewniać od-
powiednie przenoszenie obciążeń w 
taki sposób, aby odziaływanie pod-
wozia statku powietrznego na na-
wierzchnię nie powodowało destruk-
cji tej nawierzchni, która mogłaby 
stanowić zagrożenie dla operujących 
statków powietrznych.
 Nawierzchnia lotniskowa tak jak 
każda inna budowla inżynierska wy-
różnia się charakterystyczną specyfi ką 

Streszczenie: Nawierzchnie lotniskowe stanowiące naziemną część pola manewrowego przeznaczonego do ruchu, postoju i obsługi statków powietrznych są nie-
zwykle istotnym elementem infrastruktury lotniska. Głównym zadaniem nawierzchni jest przenoszenie obciążeń użytkowych od poruszających się lub stojących na 
nich statków powietrznych. Stan techniczny nawierzchni lotniskowych, który nie powinien budzić żadnych wątpliwości, jest elementem kluczowym dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Metoda naprawcza polegająca na zastosowaniu prefabrykowanej płyty lotniskowej w miejscu nadmiernej degra-
dacji płyt istniejących wprowadza pionierski sposób połączenia płyt z płytami sąsiednimi stwarzający nową jakość konstrukcyjną zwiększającą przestrzenną sztywność 
całego elementu funkcjonalnego nawierzchni. Przeprowadzone wymiarowanie oraz analiza statyczno-wytrzymałościowa prefabrykowanej płyty lotniskowej metodą 
elementów skończonych w aspekcie globalnego stanu wytężenia konstrukcji potwierdziły, że zastosowane rozwiązanie techniczne z wykorzystaniem połączenia 
dyblowanego zostało właściwie zaprojektowane, ponieważ korzystnie wpływa na redystrybucję obciążeń między współpracującymi płytami prefabrykowanymi. Prze-
prowadzone badania laboratoryjne i poligonowe w zakresie cech materiałowych oraz eksploatacyjnych dały jednoznacznie pozytywne wyniki, które przesądzają 
o celowości zastosowania i upowszechnienia przedmiotowej metody naprawczej. Doświadczenia wykonawcze zebrane w toku prowadzonej pracy pozwalają na 
stwierdzenie całkowitej sprawności technicznej zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego. Biorąc pod uwagę stosunkowo szybką i łatwą wymianę płyt bez 
konieczności wprowadzania dłuższych przerw w ruchu lotniczym, technologia ta może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i 
wojskowym, a potencjał zastosowania tego rozwiązania technicznego może być również wykorzystany w naprawach betonowych nawierzchni drogowych.

Słowa kluczowe: Płyta prefabrykowana; Lotnisko; Nawierzchnie lotniskowe; Nośność; Uszkodzenia nawierzchni betonowych; Dyble; Bezpieczeństwo

Abstract: Airport pavements, constituting the ground part of the maneuvering area intended for the movement, parking and servicing of aircraft, are an extremely 
important element of the airport infrastructure. The main task of the pavement is to transfer utility loads from moving or standing aircraft. The technical condition of 
airport pavements, which should not raise any doubts, is a key element for ensuring the safety of air operations. The repair method consisting in the use of a prefa-
bricated airport slab in the place of excessive degradation of existing slabs introduces a pioneering method of connecting slabs with adjacent slabs, creating a new 
construction quality that increases the spatial stiff ness of the entire functional element of the pavement. The performed dimensioning and static - strength analysis 
of the prefabricated airport slab using the fi nite element method in the aspect of the global state of eff ort of the structure confi rmed that the technical solution with 
the use of a dowel joint was properly designed, because it has a positive eff ect on the redistribution of loads transfer between cooperating prefabricated slabs. The 
conducted laboratory and fi eld tests and operational features gave clearly positive results, which determine the purposefulness of the application and popularization 
of this repair method. The implementation experience gathered in the course of the work carried out allows to state the complete technical effi  ciency of the proposed 
design solution. Considering the relatively quick and easy replacement of the slabs without the need to introduce longer breaks in air traffi  c, this technology can be 
successfully used in both civil and military aviation. The potential of this technical solution can also be used in the repair of concrete road surfaces.

Keywords: Prefabricated slab; Airport; Airport pavements; Carrying capacity; Damage to concrete pavements; Dowels; Security
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pracy [8]. Czynniki, które wyróżniają 
nawierzchnię lotniskową to przede 
wszystkim zależność od warunków 
meteorologicznych i klimatycznych, 
szczególny charakter obciążeń (sta-
tycznych i dynamicznych) czy też 
zmienny rozkład obciążeń i prędkości 
w czasie rozbiegu i dobiegu samolo-
tu [10]. Specyfi ka i odmienność na-
wierzchni lotniskowych różniąca ją od 
innych nawierzchni np. nawierzchni 
drogowych polega również na sto-
sunkowo dużym obciążeniu kon-
taktowym, które przyłożone jest na 
niewielką powierzchnię. Dodatkowo 
charakteryzuje ją duża powtarzalność 
obciążeń na niewielkim obszarze 
funkcjonalnym lotniska. W rezulta-
cie mamy do czynienia z sytuacją, 
gdzie na lotnisku występują obszary 
o znacznej intensywności obciążeń 
oraz te, w których generowane ob-
ciążenie jest sporadyczne [16].
 Nawierzchnie wykonane w tech-
nologii betonu cementowego, w tym 
nawierzchnie z betonowych płyt pre-
fabrykowanych, stanowią jedną z naj-
bardziej popularnych i stosowanych 
metod budowy nawierzchni lotnisko-
wych w Polsce [19, 20]. Pomimo wielu 
bezspornych zalet kompozytu beto-
nowego, doświadczenia towarzyszą-
ce eksploatacji nawierzchni lotnisko-
wych wykazują jednak liczne zjawiska 
uszkodzeń tych nawierzchni [9]. W 
efekcie statycznych i dynamicznych 
obciążeń zmiennych generowanych 
przez ruch statków powietrznych, ale 
także na skutek warunków atmosfe-
rycznych, stosowania środków odla-
dzających oraz mediów eksploatacyj-
nych wynikających z obsługi statków 
powietrznych [4], na nawierzchniach 
tych można zidentyfi kować powsta-
wanie uszkodzeń. Biorąc pod uwagę 
nawierzchnie zbudowane z płyt pre-
fabrykowanych możemy w tym przy-
padku wskazać uszkodzenia zmęcze-
niowe pochodzące od wielokrotnych 
obciążeń eksploatacyjnych (statycz-
nych i dynamicznych) oraz zmiany we 
własnościach fi zycznych podłoża, na 
którym została posadowiona płyta. 

Uszkodzenia tego typu prowadzą do 
obniżenia nośności nawierzchni, po-
wstawania pęknięć, „klawiszowania” 
płyt, wykruszeń, a także deformacji 
niwelety w zakresie spadków podłuż-
nych i poprzecznych [12]. Najbardziej 
niebezpieczne awarie nawierzchni 
betonowych, w których skala uszko-
dzeń pojedynczej płyty lotniskowej 
uniemożliwia wykonanie napraw 
doraźnych (miejscowa naprawa od-
prysków, wykruszeń), stanowią realne 
zagrożenie bezpieczeństwa wykony-
wania operacji lotniczych przez statki 
powietrzne. W konsekwencji koniecz-
nym jest poszukiwanie nowych, sku-
tecznych i szybkich technologii do 
napraw zniszczonych, pojedynczych 
płyt lotniskowych. Jedną z takich me-
tod jest możliwość wykorzystania be-
tonowej płyty prefabrykowanej, która 
może stanowić skuteczną, lokalną 
naprawę nawierzchni lotniskowej, za-
pewniającą równorzędne parametry 
eksploatacyjne porównywalne z ist-
niejącymi płytami sąsiednimi. Ponad-
to, jak wskazują zebrane dotychczas 
doświadczenia [3, 17, 18], betonowa 
płyta prefabrykowana może nawet 
spowodować zwiększenie nośności 
danej nawierzchni. Zjawisko to zosta-
ło również potwierdzone na podsta-
wie przeprowadzonych badań wła-
snych.
 Niniejszy artykuł przedstawia kon-
cepcję konstrukcyjno – techniczną 
związaną ze stosowaniem nowator-
skiej naprawy nawierzchni polegają-
cej na wbudowywaniu prefabryko-
wanej płyty lotniskowej w miejscu 
nadmiernej degradacji nawierzchni 
płyt istniejących. Wprowadzony no-
watorski sposób połączenia płyty 
z płytami sąsiednimi stwarza nową 
jakość konstrukcyjną zwiększającą 
przestrzenną sztywność całego ele-
mentu funkcjonalnego [16].

Opracowanie projektu żelbetowej 

płyty prefabrykowanej 

Przedmiotem opracowania było 
stworzenie projektu i założeń dla 

prefabrykowanej, żelbetowej płyty 
lotniskowej uwzględniającej ele-
ment współpracy płyt w postaci po-
łączenia dyblowanego. Samolotem 
obliczeniowym, który obciążał płytę 
prefabrykowaną był Boeing 737-800 
jako najpopularniejszy na świecie 
wąskokadłubowy samolot pasażerski 
średniego zasięgu. Nawierzchnią była 
płyta betonowa o grubości 24 cm z 
betonu klasy C35/45 (wytrzymałość 
charakterystyczna na ściskanie dla 
próbek sześciennych równa 45 MPa) 
i wymiarach 2,5 x 5,0 m. 
 Do obliczenia wielowarstwowe-
go układu nawierzchni lotniskowych 
wykorzystano teorię płyt sprężystych 
spoczywających na odkształcalnym 
podłożu [16]. Dla potrzeb wymiaro-
wania, uwzględniając interakcję płyty 
z podłożem, przyjęty został model 
płyty spoczywającej na podłożu sprę-
żystym w modelu Winklera. Projekt 
płyt obejmował kilka następujących 
po sobie etapów. Na początku nale-
żało przyjąć odpowiednie parame-
try wyjściowe związane z wyborem 
obliczeniowego statku powietrzne-
go, zwłaszcza w aspekcie wartości 
przekazywanego obciążenia i jego 
rozkładu na nawierzchni. Następnie 
należało przeprowadzić obliczenia 
związane z obciążeniami statycznymi 
generowanymi na nawierzchnię lot-
niskową. Wymiarowanie nawierzchni 
żelbetowych stosowanych przy na-
wierzchniach lotniskowych wykona-
ne zostało metodą tradycyjną, czyli 
metodą stanów granicznych (MSG). 
Na podstawie przeprowadzonych 
obliczeń określono, że płyta będzie 
posiadać zbrojenie górne i zbrojenie 
dolne w postaci siatek z prętów stalo-
wych klasy A-III (rys. 1). Stal zbrojenio-
wa to pręty żebrowane o średnicy 12 
mm i 16 mm.
 Zgodnie z opracowaniami [6, 7, 8], 
analiza współpracy płyt w betonowej 
nawierzchni lotniskowej wykazała, 
że dyblowanie tj. połączenie płyt po-
przez stalowe elementy zapewnia 
współpracę płyt sąsiednich w przeno-
szeniu obciążeń. Skuteczność obcią-
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żeń płyt połączonych dyblami zależy 
od wielu elementów konstrukcji na-
wierzchni, w tym: średnicy dybli, ich 
rozstawu, rodzaju podbudowy, klasy 
betonu i innych [1, 2]. Skuteczność 
całego połączenia dyblowanego jest 
sumą wartości obciążeń przenoszo-
nych przez pojedyncze dyble. 
 Klasyczne rozwiązanie połączenia 
dyblowanego polega na tym, że je-
den z końców stalowego pręta jest 
sztywno zamocowany w płycie be-
tonowej, drugi koniec może się prze-
mieszczać w sąsiedniej płycie mając 
zapewnioną swobodę przemiesz-
czeń na długości płyty [6]. Ten wolny 

koniec umieszcza się najczęściej w 
stalowej tulejce. Dybel – stalowy pręt 
musi być ułożony prostopadle do 
płaszczyzny czołowej łączonych płyt 
i równolegle do górnej i dolnej ich 
powierzchni. Utwierdzona część dy-
bla w płycie stanowi element o teore-
tycznie nieskończonej długości, który 
w pewnej odległości od ciała płyty 
przechodzi w ciało elastyczne [7]. 
Mając na uwadze powyższe, w celu 
wprowadzenia możliwości współ-
pracy płyt, a tym samym zwiększe-
nia przestrzennej sztywności całego 
elementu funkcjonalnego, zaprojek-
towano połączenia płyt za pomocą 

dybli (rys. 2) przyjmując poniższe za-
łożenia:
• zadane obciążenie to samolot 

obliczeniowy Boeing 737-800,
• płyty zostały ze sobą połączone 

wzdłuż krawędzi dyblami stalo-
wymi o długości 60 cm i przekro-
ju kołowym o średnicy 25 mm,

• rozstaw dybli na dłuższej krawę-
dzi płyty (5,0 m) wynosił 62,5 cm,

• rozstaw dybli na krótszej krawędzi 
płyty (2,5 m) wynosił 55,0 cm.

Na podstawie przeprowadzonych 
obliczeń i analiz dowiedziono, że 
warunek wytrzymałości połączeń dy-
blowanych został spełniony, zatem 
połączenie dyblowane zostało zapro-
jektowane poprawnie.

Technologia montażu 

prefabrykowanej płyty lotniskowej 

Wymianę nawierzchni betonowych 
w technologii prefabrykacji stosu-
je się, gdy występuje konieczność 
wymiany fragmentu nawierzchni, 
a czas przeznaczony na wyłączenie 
nawierzchni z ruchu nie pozwala na 
odtworzenie nawierzchni w procesie 
standardowego betonowania [16]. 

1. Proces produkcji płyt prefabrykowanych

 
2. Projektowany układ 4 prefabrykowanych płyt betonowych
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 Przed usunięciem uszkodzonych 
płyt, które zostały wytypowane do 
wymiany, należy wcześniej spraw-
dzić, czy sąsiadujące płyty są dobrze 
ustabilizowane i czy ich powierzchnie 
mogą być płaszczyznami odniesienia 
przy wbudowywaniu nowych płyt. 
Ponadto przed przystąpieniem do 
robót należy dokonać pomiaru geo-
metrycznego płyty przeznaczonej do 
wymiany z uwagi na nieregularne wy-
miary płyt monolitycznych polega-
jącego na sprawdzeniu jej długości, 
szerokości oraz grubości. W koniecz-
nych przypadkach należy obciąć ist-
niejącą nawierzchnię do pożądanych 
wymiarów tak, aby szerokość szczelin 
dylatacyjnych pomiędzy sąsiednimi 
płytami nie przekraczała 30 mm. Przy 
procesie wymiany płyt zwracamy 
szczególną uwagę, aby nie doszło do 
uszkodzenia betonu sąsiednich płyt, 
zmiany układu i kierunku istniejących 
dybli i kotew oraz uszkodzenia podło-
ża (podbudowy). Dla ułatwienia roz-
biórki i dla zabezpieczenia sąsiednich 
płyt przed uszkodzeniem w trakcie 
rozbiórki, po całym obwodzie odcina 
się pasek o szer. 5-10 cm.
 Podbudowę betonową uzupełnia 
się betonem klasy C16/20 w stanie 
tzw. „półsuchym” do wysokości istnie-
jącej podbudowy i zagęszcza mecha-
nicznie ciężką płytą wibracyjną. Na 
przygotowane i stabilne podłoże na-
kłada się w czterech lub sześciu punk-
tach podparcia prefabrykatu pod-
kładki z blachy stalowej o wymiarach 

20 x 25 cm do takiej wysokości, żeby 
krawędzie swobodnie położonej na 
nich płyty żelbetowej swoją niweletą 
nie odbiegały od sąsiadujących z nią 
płyt (z dokładnością ± 2 mm). Taką 
precyzję wysokości posadowienia za-
pewniają podkładki o różnych grubo-
ściach blachy (0,5 – 4 mm). Podkładki 
stalowe oprócz funkcji regulującej 
precyzyjnie niweletę posadowienia 
prefabrykatu stanowią również tym-
czasowe podparcie płyty do czasu 
uzyskania przez zaprawę wymaganej 
wytrzymałości na ściskanie równą 10 
MPa.
 Po wykonaniu wstępnego monta-
żu przestrzeń pomiędzy podkładka-
mi wypełnia się bezskurczową zapra-
wą do wylewania przeznaczoną do 
wykonywania napraw konstrukcji be-
tonowych i żelbetowych w budow-
nictwie komunikacyjnym. Zaprawa 
wykazuje samorozlewność i wystar-
czy rozgarnąć ją listwą wyrównującą, 
ewentualnie dogładzić powierzchnię 
za pomocą pacy stalowej lub kielni. 
Świeżo zarobiona zaprawa zachowu-
je swoje właściwości przez ok. 30 min. 
Zaprawę wylewa się z lekkim nad-
datkiem, żeby uniknąć powstawania 
wolnych przestrzeni pod płytą żelbe-
tową. Nadmiar zaprawy jest wyciska-
ny w momencie montażu płyty. Dzię-
ki temu dochodzi do wypełnienia 
ubytków i wolnych przestrzeni pod 
sąsiednimi płytami monolitycznymi.
 Po dokładnym rozprowadzeniu za-
prawy bezskurczowej przystępuje się 

do instalacji prefabrykowanej płyty 
żelbetowej za pomocą dźwigu. Pły-
ty prefabrykowane opuszcza się po 
ustabilizowaniu ich poziomego po-
łożenia i szerokości przewidywanych 
szczelin nawierzchniowych. Równość 
nawierzchni sprawdza się łatą o dłu-
gości 4 m, tak ustawioną, aby jej śro-
dek znajdował się nad złączem płyt. 
Prześwit między łatą, a powierzchnią 
nawierzchni sąsiadującej nie powi-
nien przekraczać 5 mm, przy czym 
krawędzie płyt nie powinny wysta-
wać przy szczelinach więcej niż 2 mm. 
W przypadkach skrajnych dopuszcza 
się sfrezowanie warstwy górnej płyty 
w celu dostosowania jej rzędnych do 
rzędnych płyt sąsiednich.
 Układ płyt zastosowany w niniej-
szym rozwiązaniu technicznym, 
zgodnie z wcześniej przygotowa-
nym projektem, składał się z 4 płyt, 
tj.: dwóch płyt z kieszeniami i dwóch 
płyt z tulejami (rys. 2). W płytach pre-
fabrykowanych, w których zapro-
jektowane zostały tuleje, umieszcza 
się dyble. Dyble umieszczane są w 
ścianie czołowej pasa technologicz-
nego w zaprojektowanych i wykona-
nych wcześniej otworach, zgodnie z 
zaprojektowanym rozstawem, pro-
stopadle do płaszczyzny ściany i w 
połowie grubości dyblowanej płyty. 
Głębokość zaprojektowanych otwo-
rów wynosi ½ długości dybla, nato-
miast średnica otworu jest o około 2 
mm większa od średnicy dybla. Na tak 
przygotowane płyty z zainstalowany-
mi dyblami nakłada się za pomocą 
dźwigu płyty z zaprojektowanymi 
kieszeniami (rys. 3) i wykonuje się ich 
wzajemne wyregulowanie wysoko-
ściowe.
 Po ostatecznym wyregulowaniu 
wysokościowym płyt prefabryko-
wanych wykonuje się iniekcję przez 
specjalnie, wcześniej przygotowane 
otwory wyposażone w aplikatory, 
przez które wtłacza się substancję 
uszczelniającą pod płytę pod odpo-
wiednim ciśnieniem (dla stabilizacji). 
Konieczne jest uprzednio uszczelnie-
nie styku płyty z podłożem i sąsiedni-

3. Montaż płyty z kieszeniami
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mi elementami, aby zapobiec niekon-
trolowanemu wypłynięciu substancji 
wtłaczanej pod płytę. Iniekcja wyko-
nywana jest bezpośrednio po wbu-
dowaniu płyt prefabrykowanych. Ma-
teriał użyty do iniekcji w omawianym 
doświadczeniu to jednokomponen-
towy, bezskurczowy, wysokowytrzy-
mały zaczyn cementowy. Jest to ma-
teriał o bardzo drobnym uziarnieniu, 
niskiej lepkości i płynnej konsystencji, 
przeznaczony do wykonywania iniek-
cji w gruncie, skałach, konstrukcjach 
betonowych, żelbetowych i murowa-
nych oraz łączenia elementów beto-
nowych, kamiennych i ceramicznych.

Badania prefabrykowanej płyty 

lotniskowej we współpracy 

z płytami sąsiednimi 

Badania laboratoryjne

W celu weryfi kacji proponowane-
go rozwiązania konstrukcyjnego 
wykonane zostały badania labora-
toryjne właściwości materiałowych 
płyty w zakresie jej trwałości, które 
obejmowały zarówno badania cech 
mechanicznych, jak i cech fi zycz-
nych betonu. W zakresie analizy cech 
mechanicznych betonu wykonano 
badania wytrzymałości na ściskanie 
oraz wytrzymałości na rozciąganie. W 
zakresie analizy cech fi zycznych beto-
nu wykonano badania nasiąkliwości 
wagowej oraz odporności na działa-
nie mrozu. Badania zostały przepro-
wadzone na podstawie norm [11, 13, 
14, 15]. 
 Na podstawie przeprowadzonych 
badań potwierdzono, że:
• beton cementowy, z którego wy-

konano płytę prefabrykowaną 
spełnił wymagania normowe dla 
betonu klasy C35/45 w zakresie 
wytrzymałości na ściskanie, osią-
gając wartość średnią równą f ci 
95 = (50,23 ± 2,31) MPa,

• beton cementowy, z którego wy-
konano płytę prefabrykowaną 
spełnił wymagania normowe dla 
betonu klasy C35/45 w zakresie 

wytrzymałości na rozciąganie 
przy zginaniu, osiągając wartość 
średnią równą f cf 95 = (7,35 ± 
1,54) MPa,

• beton cementowy, z którego wy-
konano płytę prefabrykowaną 
spełnił wymagania normowe dla 
betonu klasy C35/45 w zakresie 
nasiąkliwości wagowej, gdyż jego 
nasiąkliwość wyniosła Nw 95 = 
(3,90 ± 0,31) % i nie przekroczyła 
dopuszczalnej wartości 5%,

• beton cementowy, z którego wy-
konano płytę prefabrykowaną 
spełnił wymagania dla stopnia 
mrozoodporności F200, ponie-
waż średnia wartość wytrzyma-
łości na ściskanie próbek porów-
nawczych wyniosła ∆ m F 95 = 
(54,05 ± 3,70) MPa, ubytek masy 
próbek po badaniu był mniejszy 

niż 5% (0,22 ± 0,31) %, a średni 
spadek wytrzymałości na ściska-
nie nie przekroczył 20%.

Badania poligonowe

Kolejnym etapem było przeprowa-
dzenie badań poligonowych płyty 
lotniskowej w celu określenia no-
śności naprawianej w ten sposób na-
wierzchni i porównanie z nośnością 
otaczającej nawierzchni. Badania zo-
stały przeprowadzone na lotniskowej 
drodze kołowania. Badania nośno-
ści nawierzchni zostały wykonane 
za pomocą ciężkiego ugięciomierza 
lotniskowego typu HWD. Pierwsza 
sesja pomiarowa dotyczyła badań 
płyt istniejących (tzw. układ porów-
nawczy). Kolejne badania nośności 
dotyczyły płyt nowo wbudowanych z 

 

4. Plan pomiarów ugięć na ocenianej płycie żelbetowej (po wymianie) oraz na płytach sąsiadujących
 

 

5. Porównanie wartości ugięć dla płyt istniejących i prefabrykatów

(płyty wymienione) wraz ze słupkami błędów
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opcją współpracy z płytami sąsiedni-
mi (rys. 4). Przeprowadzone badania 
polowe wykazały, że podłoże grun-
towe występujące pod konstrukcją 
badanej nawierzchni, w momencie 
jej badania, można ocenić jako grun-
ty o kategorii nośności B (średnia no-
śność), przy współczynniku reakcji 
podłoża k=100 MN/m3. Informacja ta 
została następnie wykorzystana do 
obliczenia liczby klasyfi kacyjnej PCN 
nawierzchni. 
 Uzyskane wyniki badań nośności 
potwierdzają, że nowo zastosowany 
układ z płytą prefabrykowaną posia-
da wyższą nośność względem ukła-
du porównawczego (istniejącego). 
Średnia wartość ugięć zmierzonych 
na płytach prefabrykowanych d

95
 = 

(143,75 ± 11,82) µm jest o 59% niższa 
od średniej wartości ugięć pomie-
rzonych na płytach porównawczych 
d

95
 = (346,23 ± 101,34) µm. Ponadto 

wskazano średnią wartość obliczone-
go modułu zastępczego konstrukcji 
nawierzchni z płytami prefabryko-
wanymi Ez

95
 = (3 900,58 ± 182,64) 

MPa, która jest o 135% większa od 
modułu zastępczego wyznaczonego 
dla konstrukcji porównawczej Ez

95
 = 

(1 661,32 ± 472,22) MPa (rys. 5).
 Na podstawie powyższego stwier-
dzono, że zastosowana technologia 
z wykorzystaniem prefabrykowanej 
płyty lotniskowej przyczyniła się do 
znacznej poprawy nośności bada-
nych fragmentów nawierzchni lot-
niskowych. Zgodnie z metodyką 
ACN-PCN określoną przez ICAO, ob-
liczona została liczba dopuszczalnych 
operacji lotniczych na płytach istnie-
jących w stosunku do liczby opera-
cji na nowo wbudowanych płytach 
prefabrykowanych. Przeprowadzona 
analiza dowodzi, iż miarodajny dla 
ocenianej konstrukcji nawierzchni 

jest wskaźnik PCN równy 52/R/B/W/T, 
zaś liczba dopuszczalnych operacji 
lotniczych wynosi 255 000 (przy ob-
liczeniach dla samolotu referencyjne-
go Boeing 737-800). W konsekwencji 
liczba dopuszczalnych operacji lotni-
czych wzrosła o 76% w stosunku do 
układu z płytami istniejącymi (tab. 1). 

Badania współpracy płyt 

Biorąc pod uwagę aspekt zastoso-
wania połączenia płyt za pomocą 
technologii dyblowania, analizie i ob-
liczeniom poddana została współpra-
ca płyt, zarówno z płytami istniejący-
mi, jak i między sobą. Na podstawie 
uzyskanych wyników stwierdzono, 
że istnieje prawidłowa współpra-
ca pomiędzy nowo wbudowanymi 
płytami prefabrykowanymi, a istnie-
jącymi płytami lotniskowymi drogi 
kołowania, ponieważ wartość średnia 
współczynnika przenoszenia obcią-
żeń wyniosła J

95
 = (81,28 ± 8,03) %. 

Jednocześnie wartość średnia współ-
czynnika przenoszenia obciążeń tyl-

ko dla współpracy nowych płyt prefa-
brykowanych z zastosowaniem opcji 
dyblowania wyniosła J

95
 = (90,38 ± 

3,77) % (tab. 2).
 Przedstawione powyżej wyniki jed-
noznacznie potwierdzają, że istnieje 
prawidłowa współpraca pomiędzy 
płytami prefabrykowanymi, a prze-
noszenie obciążeń pomiędzy płytami 
jest na bardzo wysokim poziomie. To 
w konsekwencji znacząco wpływa 
na zmniejszenie naprężeń i ugięć w 
płycie, a tym samym na zmniejszenie 
uszkodzeń nawierzchni, co jest zjawi-
skiem bardzo pożądanym.

Badania cech eksploatacyjnych 

W dalszym etapie badań spraw-
dzeniu poddane zostały parametry 
eksploatacyjne zaproponowanej 
w doświadczeniu badawczym pre-
fabrykowanej płyty lotniskowej tj.: 
szorstkość, tekstura oraz równość. Na 
podstawie przeprowadzonych badań 
stwierdzono, że:
• średnia wartość współczynnika 

Punkt pomiarowy

Naprężenie 

pod płytą 

[kPa]

Siła zrzutu 

[kN]

Ugięcie 

czujnika nr 2 

[µm]

Ugięcie 

czujnika nr 3 

[µm]

J [%]
J [%] tylko 

prefabrykaty

5 1241,00 197,42 177,40 143,80 81,10

6 (tylko prefabrykat) 1241,00 197,34 159,60 145,20 91,00 91,00

7 1244,00 197,85 225,00 155,50 69,10

8 1243,00 197,61 143,90 128,90 89,60

9 (tylko prefabrykat) 1240,00 197,21 155,30 136,30 87,80 87,80

10 1245,00 197,98 259,20 127,90 49,30

11 1246,00 198,22 162,40 142,30 87,60

12 (tylko prefabrykat) 1243,00 197,69 122,50 112,80 92,10 92,10

13 1246,00 198,17 185,40 144,30 77,80

14 1244,00 197,90 162,70 137,10 84,30

15 (tylko prefabrykat) 1243,00 197,61 118,60 107,40 90,60 90,60

16 1245,00 198,06 186,90 140,30 75,10

Wartość średnia 1243,42 197,76 171,58 135,15 81,28 90,38

Odchylenie standardowe s 1,98 0,33 39,94 13,87 12,36 1,83

Odchylenie standardowe średniej   1,14 0,19 23,06 8,01 7,14 1,06

Współczynnik k dla rozkładu t-Studenta 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 3,18

Przedział ufności średniej arytmetycznej 2,51 0,42 50,75 17,63 15,71 3,36

Niepewność wzorcowania ud(x) 4,40 0,30 5,40 5,40 1,30 1,30

Niepewność eksperymentatora ue(x) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Niepewność standardowa złożona uc(x) 2,60 0,20 11,94 5,08 3,65 1,18

Niepewność rozszerzona U(x) 5,73 0,43 26,29 11,17 8,03 3,77

Współczynnik zmienności % 0,16 0,17 23,28 10,27 15,21 2,02

Tab. 2. Wyniki współpracy płyt prefabrykowanych

Element Funkcjo-
nalny Lotniska

Wskaźnik nośno-
ści PCN

Całkowita 
liczba operacji 

lotniczych

Płyty istniejące 52/R/B/W/T 145 000

Nowe prefabrykaty 52/R/B/W/T 255 000

Tab. 1. Wyniki oceny nośności nawierzchni dla 

wskaźnika PCN 52
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tarcia na ocenianych nawierzch-
niach lotniskowych wyniosła µ

95
 

= (0,62 ± 0,04). Nawierzchnia oce-
nianego elementu funkcjonalne-
go lotniska uzyskała średnie war-
tości współczynnika tarcia wyższe 
od wartości normatywnej dla 
nawierzchni lotniskowych „będą-
cych w eksploatacji”, która wynosi 
0,50,

• badana nawierzchnia lotniskowa 
zbudowana z płyt prefabrykowa-
nych charakteryzowała się średnią 
głębokością tekstury na bardzo 
wysokim poziomie równym ETD

95
 

= 0,71 ± 0,11, przy wymaganym 
minimum normowym 0,25,

• stan równości w kierunku po-
dłużnym oceniany zgodnie z 
przyjętymi kryteriami był na po-
ziomie bardzo dobrym (średnia 
wadliwość wynosi W

95
 = (2,80 ± 

1,02) %),
• stan równości w kierunku po-

przecznym oceniany zgodnie z 
przyjętymi kryteriami był także na 
poziomie bardzo dobrym (śred-
nia wadliwość wynosi W

95
 = (0,00 

± 0,04) %).

Analiza statyczno-

wytrzymałościowa 

prefabrykowanej płyty lotniskowej 

Metodą Elementów Skończonych 

(MES)

Kolejnym etapem prowadzonych 
badań była analiza statyczno-wytrzy-
małościowa prefabrykowanej pły-
ty lotniskowej Metodą Elementów 
Skończonych. Dla potrzeb wymiaro-
wania i analizy płyt przyjęto, że na-
wierzchnia będzie obciążona ruchem 
poruszających się po niej statków 
powietrznych, zaś samolotem obli-
czeniowym wybranym do analizy był 
również Boeing 737-800. Zakres ba-
dań obejmował analizę obciążonych, 
prefabrykowanych płyt betonowych 
połączonych ze sobą poprzez dyblo-
wanie w aspekcie globalnego stanu 
wytężenia konstrukcji (naprężenia, 
odkształcenia). W analizie uwzględ-

nione zostały stany wytężenia w 
dyblach łączących płyty sąsiednie. 
Model MES konstrukcji wykonano 
jako układ powłokowo-belkowy, po-
nieważ pojedyncza płyta składała się 
z elementów powłokowych, nato-
miast pojedynczy dybel składał się z 
elementów belkowych (rys. 6). Biorąc 
pod uwagę fakt, że do symulacji MES 
zastosowano układ powłokowo-bel-
kowy, najkorzystniejszą wartością na-
prężeń były zredukowane naprężenia 
Misesa. Hipoteza ta pozwala na okre-
ślenie momentu, w którym materiał 
poddany złożonemu stanowi naprę-
żeń utraci swoje własności spręży-
ste. Z technicznego punktu widzenia 
daje to 99% pewności zastosowania 
właśnie tej hipotezy.
 Na potrzeby niniejszej pracy ba-
dawczej, w celu odzwierciedlenia rze-
czywistego ruchu statków powietrz-
nych na drodze kołowania, analiza 
metodą MES została przeprowadzona 
w dwóch różnych wariantach obcią-
żenia płyty lotniskowej [16]. Wariant 
pierwszy dotyczył analizy obciążenia 

płyty golenią główną samolotu w 
środkowej jej części (rys. 7). W drugim 
wariancie obciążenie zostało zadane 
przy krawędzi płyty lotniskowej, w 
odległości 375 mm od jej krawędzi. W 
obu przypadkach zachowany został 
rozstaw obciążenia na płytach zgod-
ny z rozstawem kół goleni głównej 
dla samolotu Boeing 737-800.
 Na podstawie przeprowadzonych 
analiz MES stwierdzono, że:
• w badanych płytach nie wystąpi 

stan zarysowania, ponieważ mak-
symalne naprężenie główne jest 
dużo mniejsze niż wytrzymałość 
betonu na rozciąganie, wariant I 
(1 591 kPa < 5 790 kPa), wariant II 
(1 505 kPa < 5 790 kPa),

• wartość maksymalna odkształce-
nia głównego (rozciągającego) 
wynosi 0,00004 i występuje w 
centralnym punkcie przyłożenia 
obciążenia. Należy podkreślić, 
że zgodnie z wartością przyjmo-
waną w praktyce inżynierskiej, 
odkształcenie zarysowania przy 
rozciąganiu betonu jest na po-

7. Obciążenie płyty lotniskowej w jej środku – wariant I

 

6. Model powłokowo - belkowy analizowanej konstrukcji
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ziomie 0,00035. Zarysowanie w 
płycie betonowej nie powinno 
więc wystąpić, ponieważ dopusz-
czalne wartości odkształceń nie 
zostały przekroczone (0,00004 < 
0,00035),

• pomimo symetrycznie przyłożo-
nego obciążenia na płyty, stan 
naprężenia nie jest w pełni syme-
tryczny - prawa płyta jest nieco 
bardziej wytężona. Wynika to z 
występowania zjawisk kontakto-
wych połączeń dybli,

• maksymalne przemieszczenie 
pionowe płyt dla wariantu I wy-
nosi 0,01 mm i występuje w 
centralnym punkcie przyłożenia 
obciążenia; maksymalne prze-
mieszczenie pionowe płyt dla 
wariantu II wynosi 0,008 mm i 
występuje w centralnym punkcie 
przyłożenia obciążenia (rys. 8),

• maksymalne naprężenie w dy-
blach dla wariantu I osiąga war-
tość 56,08 kPa, dla wariantu II to 
123,40 kPa. Maksymalne napręże-
nia styczne (ścinające) występują 
w środku długości dybli (na styku 
dwóch płyt), w przestrzeni szcze-
liny dylatacyjnej,

• wizualizacja globalnego stanu na-
prężeń i odkształceń pokazuje jak 
zdeformowane są dyble oraz kra-
wędzie płyt sąsiadujących (rys. 9).

Analiza statyczno-wytrzymałościowa 
konstrukcji oraz analizy porównawcze 
potwierdzają, że zastosowany w sy-
mulacji model powłokowo-belkowy 
pozwolił na ocenę globalnego stanu 
wytężenia konstrukcji z uwzględnie-
niem stanu zgięciowego.

Podsumowanie

Nawierzchnie lotniskowe stanowiące 
naziemną część pola manewrowego 
przeznaczonego do ruchu, postoju 
i obsługi statków powietrznych są 
niezwykle istotnym elementem in-
frastruktury lotniska. Głównym zada-
niem nawierzchni jest przenoszenie 
obciążeń użytkowych od poruszają-
cych się lub stojących na nich stat-
ków powietrznych. Stan techniczny 
nawierzchni, który nie powinien bu-
dzić żadnych wątpliwości, jest ele-
mentem kluczowym dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wykonywania ope-
racji lotniczych. 

 Biorąc pod uwagę porty lotnicze, 
gdzie konieczne jest przeprowadze-
nie prac naprawczych na nawierzch-
niach lotniskowych, a jednocześnie 
nie ma możliwości przeniesienia ru-
chu na zapasową drogę startową lub 
inne drogi kołowania, czynnikiem 
najważniejszym z ekonomicznego 
punktu widzenia jest jak najkrótszy 
czas realizacji działań naprawczych i 
oddanie naprawianego obiektu w ta-
kim stanie technicznym, który będzie 
zapewniał bezpieczne wykonywanie 
operacji lotniczych. W konsekwencji 
powyższego, koniecznym jest poszu-
kiwanie nowych, skutecznych i szyb-
kich technologii do napraw zniszczo-
nych płyt lotniskowych, które muszą 
być wykonane w określonym reżimie 
czasowym. 
 Jedną z takich metod zapropono-
waną przez autorów niniejszego ar-
tykułu jest możliwość wykorzystania 
betonowej płyty prefabrykowanej 
współpracującej z płytami sąsiedni-
mi. Co istotne, czas przeprowadzenia 
wszystkich działań naprawczych przy 
wykorzystaniu przedmiotowej me-
tody nie przekracza 5 godzin i mogą 
być one wykonywane zarówno w 

 
9. Mapa warstwicowa z wizualizacją globalnego stanu naprężeń i odkształceń

 
8. Mapa warstwicowa przemieszczeń pionowych U3 w płycie lotniskowej w modelu powłokowo-belkowym
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dzień, jak i w nocy, w różnych porach 
roku i warunkach atmosferycznych. 
Zaproponowana metoda w porów-
naniu do innych metod prowadzenia 
napraw przy użyciu prefabrykatów 
stosowanych zarówno w Polsce, jak 
i na świecie stanowi rozwiązanie pio-
nierskie z uwagi na wprowadzenie 
elementu współpracy pomiędzy pły-
tami oraz całkowity czas potrzebny 
na wykonanie zadania naprawczego, 
co w przypadku lotnisk stanowi nie-
zwykle ważny argument.
 Przedstawione w niniejszym arty-
kule walory lotniskowej płyty prefa-
brykowanej oraz przeprowadzone 
badania laboratoryjne i poligonowe, 
które dały jednoznacznie pozytyw-
ne wyniki, przesądzają o celowości 
jej zastosowania i upowszechnienia. 
Doświadczenia wykonawcze zebra-
ne w toku prowadzonej pracy oraz 
zastosowanie technologii napraw z 
użyciem prefabrykowanej płyty na 
lotnisku pozwalają na stwierdzenie 
całkowitej sprawności technicznej 
tego rozwiązania konstrukcyjne-
go. Biorąc pod uwagę stosunkowo 
szybką i łatwą wymianę płyt bez ko-
nieczności wprowadzania dłuższych 
przerw w ruchu lotniczym, technolo-
gia ta może być z powodzeniem wy-
korzystywana zarówno w lotnictwie 
cywilnym, jak i wojskowym.  
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Wstęp

Celem modernizacji i rekonstrukcji 
nawierzchni lotniskowych lub wy-
branych jej części (EFL) elementu 
funkcjonalnego lotniska jest zwięk-
szenie stanu bezpieczeństwa zwią-
zanego z wykonywaniem operacji 
lotniczych i podniesienie standar-
dów technicznych urządzeń lot-
niskowych, który ten poziom za-
pewnia. Cel ten można osiągnąć 
poprzez wysoką jakość procesów 
technologicznych podczas prowa-
dzonej modernizacji oraz instalację 

skutecznych urządzeń technicznych, 
które bezpieczeństwo wykonywa-
nych operacji lotniczych podno-
szą na wyższy poziom. Właściwym 
działaniem w tym zakresie jest, wy-
korzystanie matematycznych rela-
cji wynikających z teorii niezawod-
ności obejmującej głównie ocenę 
rozkładów statystycznych i wyzna-
czenie odpowiednich wskaźników 
niezawodnościowych, które zwykle 
łączą się z zagadnieniami trwałości 
tych budowli. W zakres analizy nie-
zawodnościowej wchodzą między 
innymi: gromadzenie informacji o 

konstrukcji i jej cechach w tym ele-
mentów trwałości. W konstrukcjach 
nawierzchni lotniskowych model 
niezawodności tego układu jest naj-
częściej wynikiem stanu podłoża 
gruntowego i zmian jego fi zycznych 
i mechanicznych parametrów. Ob-
serwacje licznych procesów techno-
logicznych związanych z moderni-
zacją nawierzchni i ich rekonstrukcji, 
naprężenia rzeczywiste i obliczenio-
we (σrzecz ≤ σoblicz), prowadzone 
badania kontrolne na poszczegól-
nych etapach realizacji wykazują, 
że w pewnych przypadkach, jakość 

Streszczenie: Techniczna niezawodność betonowych nawierzchni lotniskowych, kształtuje się przede wszystkim na etapie opracowywane-
go projektu i jego rozwiązań techniczno-funkcjonalnych we wszystkich rodzajach robót branżowych. W procesie eksploatacji niezawodność 
techniczną nawierzchni można kształtować w wyniku ich modernizacji i rekonstrukcji. Efekt tych działań zależy przede wszystkim od jakości 
robót. Obecnie wykonawcy robót dysponują wysokiej jakości materiałami, specjalistycznym sprzętem ograniczającym ingerencję człowieka 
w procesie przygotowania i wbudowania mieszanki betonowej. Potencjalnie wysokie kwalifi kacje personelu technicznego i innych człon-
ków załogi wykonujących roboty powinny być gwarancją wysokiej jakości robót. Proces eksploatacji, musi cechować wysoki poziom kultu-
ry technicznej i racjonalne procedury utrzymaniowe. W publikacji przedstawiono teoretyczny model niezawodności modernizowanego i 
rekonstruowanego obiektu lotniskowego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: poprawność i skuteczność technologicznej jego realizacji.

Słowa kluczowe: Niezawodność nawierzchni; Jakość robót nawierzchniowych; Stany eksploatacyjne; EFL (elementy funkcjonalne lotniska)

Abstract: The technical reliability of concrete airport pavements evolves mainly when the project and its technical and functional solutions 
in all types of industry works is being developed. In the operation process, the technical reliability of the pavement can be shaped as a 
result of its' modernization and reconstruction. The eff ect depends primarily on the quality of the works. Currently, the contractors have 
high-quality materials and specialized equipment minimising human factor in the process of preparing and placing the concrete mix. Po-
tentially high qualifi cations of technical personnel and other members of the works crew should be a guarantee of high quality works. The 
operation process must be characterized by a high level of technical culture and rational maintenance procedures. The publication presents 
the theoretical model of modernized and reconstructed airport's reliability, paying particular attention to the accuracy and effi  ciency of its 
technological implementation.

Keywords: Pavement reliability, Quality of pavement works, Operational condition; AFE (airport functional elements)
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wykonanych robót nie jest zadawa-
lająca. W publikacji przedstawiono 
istotność technicznej niezawodno-
ści tych obiektów oraz jej wpływ na 
bezpieczeństwo wykonywania ope-
racji lotniczych.

Niezawodność procesu 

technologicznego i niezawodność 

eksploatacyjna

Niezawodność procesu technolo-
gicznego Ti można przedstawić w 
postaci zależności 

T
i
 Є T

n
  [l

r
 ≥ l

p
    qr

 ≥ q
p
    t

r
 - t

z
] (1)

w którym:
l
r
 -ogólna ilość wykonywanych ro-

bót,
l
p
 - planowana do wykonania ilość 

robót,
q

r
 - określona liczbowo jakość robót,

q
p
 - wymagana jakość robót zgodna 

z obowiązującymi normami,
t

r
 - rzeczywisty czas trwania robót,

t
z
 - czas wyłączenia obiektu z eks-

ploatacji.

Uwagę o ogólnej ilości robót nale-
ży rozumieć jako syntezę występu-
jących poszczególnych rodzajów 
robót np. na ogólną ilość robót be-
tonowych ma wpływ ich sumarycz-
na ilość wykonywana na poszcze-
gólnym elemencie funkcjonalnym 
nawierzchni (podbudowy, warstwy 
konstrukcyjnej, lub ewentualnie in-
nych warstw). Stopień szczegółowo-
ści takiej analizy, zwraca uwagę na 

istotność takiej oceny i jej wpływu 
na niezawodność technologiczną 
wykonywanej modernizacji lub bu-
dowy nawierzchni na nowym obiek-
cie. Miarą niezawodnego procesu 
technologicznego należy uznać 
wektor kolumnowy w postaci zależ-
ności:

 
N  =  

 
!
!
!
"
#$
#%
&$
&%
'(
'$ )

*
*
*
+

 (2)

Niezawodność nawierzchni lotni-
skowej to właściwość rozumiana, 
że spełni ona poprawnie wszystkie 
funkcje w założonym okresie cza-
su, w określonych warunkach eks-
ploatacyjnych. W odniesieniu do 
betonowej nawierzchni lotnisko-
wej, którą zmodernizowano, miarą 
jej niezawodności jest sumaryczna 
liczba operacji lotniczych i obcią-
żeń masowych Q, które wykonuje 
obliczeniowy samolot do czasu, w 
którym zostanie wykonana kolejna 
naprawa lub remont o kilkudzie-
sięciu procentach rzeczywistej  po-
wierzchni EFL.
 Inne rodzaje napraw mogą być 
pochodną działania sił przyrody lub 
działań wymuszonych. Obciążenie 
masowe nie powinno być mniejsze 
niż Q

min
. Warunek ten można zapisać 

w postaci:

 R(Q) = P { Q, ф, [], | Q ≥ Qmin|} (3)

Funkcja ф oznacza, że stan na-
wierzchni zapewnia bezpieczny i re-

gularny ruch statków powietrznych 
w istniejących warunkach eksplo-
atacyjnych []. Wielkością, która jest 
w stanie spełnić ten warunek przy 
zastosowanych rozwiązaniach: pro-
jektowych, konstrukcyjnych i geo-
metrycznych - jest jakość robót q. 
Miarą jakości robót należy uznać ich 
dokładność i skuteczność, która jest 
szczególnie istotna dla robót ulega-
jących zakryciu. W postaci grafi cznej 
problem jakości przedstawiono na 
rys. 1.
 Poprawę jakości robót nawierzch-
niowych na lotniskach osiągnąć 
można poprzez doskonalenie od-
biorów poszczególnych robót a w 
szczególności robót ulegających 
zakryciu. Istotnym zagadnieniem, 
które można zaobserwować w prak-
tyce jest spotykana często pewna 
rozbieżność między rozwiązaniami 
przedstawionymi w projekcie a re-
aliami wykonawstwa.

Stany eksploatacyjne 

i niezawodnościowe betonowych 

nawierzchni lotniskowych 

Analizując stany niezawodnościowe 
i eksploatacyjne nawierzchni lotni-
skowych należy mieć na uwadze 
zagadnienia o charakterze teore-
tycznym (metodologicznym i po-
znawczym) oraz doświadczalnym i 
użytkowym. Podczas użytkowania 
nawierzchni może się ona znajdo-
wać w następujących stanach eks-
ploatacyjnych:
a) Stan pełnej gotowości eksplo-

atacyjnej (E1),
b) Stan ograniczonej zdolności eks-

ploatacyjnej (E2),
c) Stan niezdatności eksploatacyj-

nej (E0).

W tej sytuacji konieczna jest umie-
jętność trafnego rozpoznawania sta-
nów eksploatacyjnych nawierzchni 
zgodnie z odpowiednimi kryteriami 
oceny. Zasadniczym kryterium sta-
nu technicznego nawierzchni są za-1. Składowe elementy procesu związanego z uzyskaniem odpowiedniej jakości robót
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wsze naprężenia gdzie б
rzecz

 ≤ б
oblicz

. 
Dla tej podstawowej zależności wy-
różnia się następujące relacje: 

б
rzecz

/б
oblicz

 = 1  E
i
 [] E(1)

0 ≤ б
rzecz

/б
oblicz

 ≤ 1  E
i
 [] E(2) (4)

б
rzecz

/б
oblicz

 = 0  E
i
 [] E(0)

Naprężenia б
rzecz

 i б
oblicz

 są rzeczywi-
stymi średnimi naprężeniami w środ-
kowym przekroju płyty betonowej 
(rzeczywistymi i obliczeniowymi). 
Konsekwencją poprawnych relacji 
naprężeń w nawierzchni jest zawsze 
oczekiwana jej nośność. Okres eks-
ploatacji nawierzchni z założonym 
czasie przedstawiono na rys. 2.
 Nawierzchnia lotniskowa, nieza-
leżnie od tego czy występuje w kla-
sycznym układzie warstw, czy też w 
układzie złożonym z warstw i o róż-

nych parametrach mechanicznych 
jest układem probabilistycznym. 
Opis stanu, w którym znajduje się 
nawierzchnia można przedstawić 
jako prawdopodobieństwo przej-
ścia z jednego  stanu w drugi. Stany 
te można opisać w postaci zbiorów 
złożonych z danych statystycznych, 
które tworzone są podczas okre-
sowych (wiosennych i jesiennych) 
przeglądów technicznych i są archi-
wizowane. 
 Na rys. 3 przedstawiono wpływ 
różnorodnych czynników, które 
mają znaczenie na zaistnienie od-
powiednich stanów technicznych 
nawierzchni. Stany fi zyczne (tech-
niczne) konstrukcji wyznaczają zbiór 
stanów niezawodnościowych. W za-
leżności od wymagań związanych z 
niezawodnością istnieje relacja, któ-

ra oznacza prawdopodobieństwo 
wejścia poszczególnych mierzal-
nych parametrów zbioru ∆ do zbioru 
Ω, który opisuje nawierzchnie jako 
zdeterminowany układ konstrukcyj-
ny przedstawiony zależnością:

  R = R { ∆ [] Ω } (5)

Określenie stanów niezawodnościo-
wych nawierzchni wymaga znajo-
mości genezy, czasu trwania i pracy 
nawierzchni w czasie związanym z 
jej eksploatacją. Proces przejścia z 
jednego stanu eksploatacyjnego w 
drugi w normalnych warunkach (wy-
łączając stany wymuszone – losowe) 
jest procesem ciągłym. Ilustrację 
tego stanu (procesu) przedstawiono 
na rys. 3, w którym zwrócono uwa-
gę na stany pośrednie przejścia na-
wierzchni ze stanu pełnej zdolności 
eksploatacyjnej E(1) do stanu niezdol-
ności eksploatacyjnej E(0).
 Oznaczenia przyjete na rysunku: 
a) odwracalny proces starzenia się 

nawierzchni bez osiągnięcia sta-
nu E(0), 

b) odwracalny proces starzenia się 
nawierzchni z osiągnięciem sta-
nu E(0),

c) proces starzenia się nawierzchni o 
nieodwracalnym charakterze, 

d) skokowy proces odwracalny bez 
osiągnięcia stanu E(0),

e) skokowy proces odwracalny z 
osiągnięciem stanu E(0),

f ) proces skokowy nieodwracalny.

Ważnym zagadnieniem diagnostyki 
technicznej nawierzchni jest możli-
wość prognozowania jej zachowania 
się w danych warunkach i określenia 
czasu bezpiecznej pracy. Techniczną 
niezawodność nawierzchni można 
rozumieć dwojako tj. w ujęciu opi-
sowym i ujęciu wartościowym. W 
znaczeniu opisowym niezawodność 
nawierzchni jest jej zdolnością do 
spełniania przez tę nawierzchnię, 
określonych wymagań technicz-
nych i operacyjnych.

2. Wykres przedstawiający okres eksploatacji nawierzchni z założonym czasie

 

3. Możliwe stany niezawodnościowe nawierzchni w okresie jej użytkowania
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 W znaczeniu wartościowym 
niezawodność tej konstrukcji to 
prawdopodobieństwo właściwego 
spełniania przez tę nawierzchnię 
wymagań technicznych w czasie t 
nie mniejszym jednak od czasu zało-
żonego (oczekiwanego) t

0
. Relację tą 

można przedstawić w postaci zależ-
ności.

  R(t
0
)= P (t ≥ t

0
) (6)

Relację tą można przedstawić rów-
nież jako prawdopodobieństwo wy-
konania pewnej ilości pracy, którą 
można utożsamiać z ilością przewie-
zionego ładunku []

0

  R([]0) = P([] ≥ []
0
) (7)

Niezawodność nawierzchni wiąże 
się ściśle z pojęciem trwałości, któ-
rą należy rozumieć jako zdolność 
do zachowania zasadniczych wła-
sności nawierzchni w określonym 
czasie. Ewentualne obniżenie się 
poziomu technicznych wymagań 
dla nawierzchni może mieć cha-
rakter zużycia lub uszkodzenia. Na-
wierzchnia lotniskowa w znaczeniu 
niezawodności jest układem proba-
bilistycznym a więc układem, które-
go zachowania nie da się dokładnie 
przewidzieć, można natomiast zba-
dać i określić odpowiedni poziom 
ufności poszczególnych zdarzeń. Na-
wierzchnia lotniskowa jest w istocie 
konstrukcyjnym układem miesza-
nym. Obecnie dąży się do tego, by 
zbudować wiarygodny model nieza-
wodnościowy o dużej użyteczności. 
Przesłaniem tej idei jest możliwość 
zastapienia któregoś z ewentualnie 
uszkodzonych różnorodnych ele-
mentów składowych układu, przez 
przejęcie jego zadań przez jeden 

Czynniki wpływaj ce na stan techniczny nawierzchni

Normatywne podstawy Przyj!te schematy obliczeniowe
              i modele

Warunki przygotowania tworzywa
 betonowego i jego wbudowanie

Warunki eksploatacji
 nawierzchni

Liczba granicznych 
stanów układu
konstrukcyjnego

Kryteria oceny 
granicznych stanów
konstrukcji

Zbiór obci !e" 
i oddziaływa" oraz
implikacje z nich
wypływaj ce

Zbiór granicznych
stanów systemu

Metody okre#lania 
napr$!e" i odkształce"
w systemie uwzgl$dn. 
przy formułowaniu 
modelu oblicz.

Przestrzenna 
praca układu

Zasady
uwzgl$dniajace
oddziaływanie sił

Nieliniowe
deformacje 
układu konstr.

Odpowiednio#% 
przyj$tych struktur
i schematów

Uwzgl$dnienie
procesu deformacji
(reologicznej)
materiału i układu

Trwało#% 
i niezawodno#%
systemu jako cało#ci

Sposoby i metody
obliczania warto#ci
napr$!e" wytrzymało#ci
konstrukcji i jej poł cze"

Metody okre#laj ce 
współprac$ płyt

Efekty zale!no#ci
napr$!e" dla 
odpowiednich 
przekrojów płyty

Efekty zale!no#ci
napr$!e" w płycie
od własno#ci
podbudowy

Metodyki oceny
współpracy płyty
z warstw  wyrów-
nawczo-po#lizgow 

Czasokres trwało#ci
konstrukcji

Wpływ technologii
przygotowania 
tworzywa
betonowego

Wytrzymało#%
gwarantowana betonu
i jego jednorodno#%
w wyrobie

Zmienno#% 
parametrów betonu
w partii i w gotowym
wyrobie

Metodyka
 i praktyczna
kontrola wyrobu

Dopuszczalne 
granice tolerancji
i ich wpływ na jako#%
finaln  wyrobu 

Wpływ technologii
i warunków 
wbudowania

Rozkład odchyle"
wymiarów płyt
głównie grubo#ci
od projektowanej 

Defekty 
wykonawstwa robót
i ich zmienno#%

Metodyka i praktyka 
kontroli jako#ci 
robót

Zbiór procedur
eksploatacji 
nawierzchni

Wdro!enie systemu 
remontów planowo
zapobiegawczych

Kwalifikacje 
zespołu obsługi

Przyj$ty system
kontroli stanu
technicznego 
nawierzchni

Posiadany system
gromadzenia i analizy
o nawierzchniach
(bank danych)

Wdro!enie systemu
diagnostycznego
na podstawie eksploatacji
wg stanu technicznego

Zasady uwzgl$dniania 
obci !e" termicznych 
naturalnych
i wymuszonych

 

 

4. Schemat struktury różnorodnych czynników, które wpływają na proces projektowania, budowy i utrzymania nawierzchni lotniskowych

5. W miejscu przeznaczonym na ułożenie mieszanki betonowej zalega warstwa wody
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lub więcej elementów współpra-

cujących. Charakterystyczną cechą 

pracy nawierzchni jest ciągłość pro-

cesu jej użytkowania. Odnowienie 

nawierzchni należy rozumieć jako 

wymianę pojedynczego elementu 

lub takiej ich liczby w wyniku czego 

nawierzchnia odzyskuje oczekiwane 

własności eksploatacyjne. Najdalej 

idącym odnowieniem nawierzchni 

jest jej remont kapitalny. W diagno-

styce nawierzchni lotniskowych traf-

ność doboru odpowiedniej metody 

jej oceny, a nastepnie wykonanie 

prac remontowych w odpowiedniej 

ilości i jakości przyczynia się do pod-

niesienia bezpieczeństwa wykony-

wania operacji lotniczych. Stan tech-

niczno-eksploatacyjny nawierzchni 

lotniskowych jest wypadkową bar-

dzo wielu czynników: począwszy 

od przyjętych założeń i aktów nor-

matywnych, poprzez dobór odpo-

wiednich metod obliczeniowych i 

sposobu realizacji inwestycji, do za-

sad i poziomu kultury technicznej 

ich eksploatacji. Zbiór tych wielu 

czynników mających wpływ na cały 

proces „powstania i technicznego 

życia nawierzchni” przedstawiono 

na rys. 4.

Przykłady niewłaściwego 

wykonania wybranych 

elementów robót 

nawierzchniowych

Na rys. 4 przedstawiono liczne i 

różnorodne warunki gwarantujące 

wysoką niezawodność i trwałość 

nawierzchni lotniskowych. Jednak w 

nielicznych przypadkach realizacje 

robót nawierzchniowych obciążo-

ne są odstępstwami i nie spełniają 

wszystkich zasad prakseologicznej 

zasady wynikającej z „Traktatu o Do-

brej Robocie”[2] dotyczy to przede 

wszystkim procesu realizacji robót 

i w nielicznych przypadkach roz-

wiązań projektowych. Na rys. 5 i 6 

przedstawiono takie przykłady.

Podsumowanie i wnioski 

Poprawny przebieg robót remonto-

wych i modernizacyjnych betono-

wych nawierzchni lotniskowych ma 

zasadniczy wpływ na ich trwałość i 

niezawodność w konsekwencji jest 

warunkiem bezpiecznego wykony-

wania operacji lotniczych.

1. Obecnie przy ogólnie dobrej ja-

kości materiałów wchodzących 

w skład przygotowywanej mie-

szanki betonowej, istnieje szansa 

na uzyskanie oczekiwanej „po-

prawności technologicznej ro-

bót”.

2. Czynnikiem ograniczającym do-

tychczas uzyskanie wysokiej i 

oczekiwanej jakości robót, jest 

sprzęt do układania mieszanki 

betonowej w miejscu przezna-

czenia tj. maszyny układające 

mieszankę betonową. Wykorzy-

stywany dotychczas sprzęt w na-

szych krajowych warunkach jest 

technicznie przestarzały i oczeki-

wanej jakości robót nie gwaran-

tuje.

3. Spotykana jednak, niższa niż 

spodziewana poprawność tech-

nologiczna robót niweczy trud 

organizacyjny włożony w reali-

zację zadania inwestycyjnego i 

ogranicza spodziewane efekty 

trwałościowe i niezawodnościo-

we.

4. Pewnym czynnikiem utrudniają-

cym uzyskanie wysokiej jakości 

robót jest nadmierna kooperacja 

robót, nie chodzi tu jednak o ro-

boty specjalistyczne.

5. Dyskusyjną sprawą, z zakresu 

nadzoru nad jakością robót jest 

sprawa zlecenia tych czynności 

strukturom organizacyjnym nie 

będących związanych organiza-

cyjnie z inwestorem.  
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Metoda georadarowa (GPR) wyko-
rzystywana jest do monitoringu na-
wierzchni na lotniskach: pasów star-
towych, dróg kołowania (taxiways), 
miejsca zawracania (turning pads), 
miejsc postojowych samolotów( 
APRONS - aircraft parking pads). Me-
todyczne, badania GPR wykonano dla 
potrzeb rozbudowy portu lotniczego 
„Fryderyk Chopin” na Okęciu w War-
szawie. Badania GPR metodą profi lo-
wań liniowych wykonywano do głę-
bokości 2,5 m aparaturą georadarową 
RAMAC/GPR z antenami ekranowany-
mi 250 MHz.
 Postawiono zadania: 
I. - pokazanie konstrukcji wybranych 
fragmentów nawierzchni lotniska, 
II. -  pokazanie stanu płyt oraz ich 
zniszczenia, 

III. - pokazanie czy pod nawierzch-
niami istnieją jakieś dawne, nieznane 
konstrukcje. 
 Badaniom GPR postawiono wyma-
gania: 

1) nie przerywać pracy na lotnisku i w 
porcie lotniczym, 

2) Prace GPR powinny być wykonywa-
ne tylko w nocy (21:30 -5:30), gdy 
na lotnisku ruch jest minimalny, 

Streszczenie: Badania GPR wykonano dla potrzeb rozbudowy portu lotniczego „Fryderyk Chopin” na Okęciu w Warszawie. Na lotnisku ist-
niały: stare i nowe nawierzchnie. Profi lowania GPR prowadzone były po wybranych liniach. Dla potrzeb badań, w nawierzchniach lotniska, 
zostały wykonane wiercenia rdzeniowane i wiercenia rdzeniowane w gruntach. Geologiczną interpretację danych GPR wykonano na pod-
stawie danych z wierceń. Opracowano 6 modeli GPR dla badanych nawierzchni lotniska. Wyniki badań każdej linii przekrojowej GPR były 
porównywane z rezultatami badań HWD.  Stwierdzono, że zastosowanie nieniszczącej metody GPR do monitoringu nawierzchni lotnisk 
powoduje: redukcję ilości wierceń w nawierzchniach, minimalizacje przerwy w ruchu samolotów, szybki i efektywny monitoring stan na-
wierzchni lotnisk.

Słowa kluczowe: GPR; Nawierzchnie lotnisk

Abstract: The GPR tests were carried out for the needs of the expansion of the "Fryderyk Chopin" airport in Okęcie in Warsaw. There were old 
and new surfaces at the airport. USAR profi ling was conducted on selected lines. For the purposes of the research, core drillings and ground 
core drillings were performed in the airport pavements. The geological interpretation of the GPR data was made on the basis of drilling data. 
Six GPR models were developed for the tested airport pavements. The results of each USAR cross-sectional line were compared with the 
results of the HWD study. It was found that the use of the non-destructive GPR method for monitoring airport pavements causes: reduction 
of the number of drilling in pavements, minimization of interruption in aircraft traffi  c, quick and eff ective monitoring of the condition of 
airport pavements.

Keywords: GPR; Airport pavement

Examples of the use of GPR for research
at airports
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Przykłady zastosowania GPR do badań 
na lotniskach

1. Aparatura georadarowa RAMAC/GPR z antenami ekranowanymi 250 MHz
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2. Przykłady rdzeni z wierceń w nawierzchniach: 9 – rdzeń z nowej nawierzchni,

10, 24 rdzenie ze starej nawierzchni 3. Przykłady rdzeni z wierceń w nawierzchni Taxiway DK-A4

 
4. Położenie wybranych linii przekrojowych GPR (zielona kreska) oraz wybranych wierceń w nawierzchni
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3) stały kontakt radiowy z wieżą kon-
troli lotów. 

Obszar badań ograniczono do tere-
nów przed dawnym Terminalem 1 
oraz w miejscu planowanego nowego 
(obecnego) terminala. 
 Dla potrzeb badań, zostały wykona-

ne 24 wiercenia (rdzeniowane) w na-
wierzchniach lotniska oraz 4 wiercenia 
(rdzeniowane) w gruntach (do głębo-
kości 4-6 m). 
 Przez okres ponad 50 lat działalno-
ści lotniska, nawierzchnie były prze-
budowywane. Na lotnisku istniały: 
stare i nowe nawierzchnie. Wiercenia 

wykazały, że stare nawierzchnie to 
przeważnie jedna warstwa betonu 
na tzw. bazie, którą tworzyła warstwa 
żwiru spojonego cementem. Nowe 
nawierzchnie posiadały dwie warstwy 
betonu leżące na cienkiej warstwie as-
faltu, pod którym była warstwa bazy 
(żwir spojony cementem). Nawierzch-
nie dróg kołowania były różnie zbu-
dowane. Najczęściej powierzchniowa 
warstwę tworzyła warstwa asfaltu, 
pod nim była jedna lub dwie warstwy 
betonu, leżącego na bazie (warstwa 
żwiru spojonego cementem). 
 Profi lowania GPR prowadzone były 
po wybranych liniach. Podczas dwóch 
tygodni pracy dwóch operatorów 
wykonało łącznie 30 km linii przekro-
jowych. Geologiczną interpretację da-
nych GPR wykonano na podstawie da-
nych z wierceń. Opracowano modele 
GPR nawierzchni lotniska:
 Na mapie pokazującej płyty na-
wierzchni lotniska zaznaczono wyniki 
badań dla każdej płyty na linii przekro-
ju GPR (Fig. 11, 12). 
 Płyty ponumerowano, na mapie (u góry) 

zaznaczono ich kondycję:

dobra – biała płyta (np. 3), spękana i wciśnię-

ta (np. 6), zła kondycja (np. 8, 12)

 Wyniki badań każdej linii przekrojowej 

GPR były porównywane z rezultatami badań 

HWD, wykonywanymi prze Oddział Budowy 

Lotnisk Wojskowego Instytutu Technik Lot-

niczych w Warszawie (przykład na Fig. 13).

 Z porównania wynika zbieżność wyników 

badań. Na odcinku 0,000 – 0,170 km, HWD 

wykazuje, że płyty są bardzo złej kondycji 

(spękane), Porównywalny odcinek przekroju 

GPR (135 – 300 m) wskazuje także, że płyty są 

w bardzo złej kondycji, jednak obraz każdej 

płyty jest dokładniejszy.

Wnioski

Zastosowanie nieniszczącej metody GPR do 

monitoringu nawierzchni lotnisk powoduje: 

1. Redukcję ilości wierceń w nawierzch-

niach (czasochłonnych i bardzo kosz-

townych).

2. Minimalizuje przerwy w ruchu samolo-

tów (lotnisko pracuje bez przerw).

3. Szybki i efektywny monitoring stan na-

wierzchni lotnisk.  

 

5. Model 1 – płyta zbudowane z betonu zbrojonego (płyty: A, B, C, D, E)

 

6. Model 2 – płyta zbudowane z: warstwy asfaltu (czarna nawierzchnia),

warstwy betonu (BC), warstwy bazy (Sc)

 

7. Model 3 – płyta zbudowane z: warstwy asfaltu (BA), dwie warstw betonu (BC,17+13), a poniżej: 

warstwa asfaltu (BC, 5 cm) oraz warstwa bazy (Sc, żwir spojony cementem); N15 – rdzeń z wiercenia 

w nawierzchni
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11. Przekrój GPR (PPS3RI)29, od DK-A4do DK-M2

 

10. Model 6 – grupa płyt (D) wciśnięta w podłoże naturalne

9. Model 5 – płyty (C) wciśnięte w subbazę (P) i w podłoże naturalne (N)

 
8. Model 4 – baza pod płytą (Sc): w dobrej kondycji (A), w złej kondycji, popękana (B)
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12. Fragment mapy z wynikami badań GPR: pokruszona baza pod płytami – kolor $ oletowy, płyty wciśnięte w subbazę – kolor brązowy

13. Porównanie wyników badań HWD (A) oraz wyników badań GPR (B) na tym samym odcinku przekrojowym (I-V – punkty kontrolne)
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Wstęp

Naturalne nawierzchnie lotniskowe peł-
niące rolę pasa startowego na m.in. lot-
niskach aeroklubowych, poboczy dróg 
startowych, czołowych pasów bezpie-
czeństwa, awaryjnych dróg startowych, 
roboczych pasów startowych, muszą 
spełniać określone wymagania dotyczą-
ce ich nośności. Służby zajmujące się in-
frastrukturą na obiektach lotniskowych 
poszukują metod poprawy nośności 
naturalnych nawierzchni lotniskowych 
skutecznych i szybkich, ponieważ bar-
dzo ważne jest, aby jak najszybciej przy-

wrócić zdolność operacyjną lotniska. 
 Jedną z takich metod jest zastosowa-
nie kraty lotniskowej wykonanej z two-
rzywa sztucznego.

Naturalne nawierzchnie lotniskowe

Rozróżnia się nawierzchnie naturalne 
gruntowe (warstwa jezdna nawierzchni 
wykonana jest z gruntu) oraz darniowe 
(nawierzchnia gruntowa, dodatkowo 
pokryta warstwą darni grubości 10-18 
cm). Zgodnie z opisem w [17] darń jest 
to zwarta pokrywa roślinna, najczęściej 
trawiasta, o bardzo silnie rozrośnię-

tym systemie korzeniowym. Wg normy 
obronnej NO-17-A503:2017 [15] na-
wierzchnie naturalne są to nawierzchnie 
lotniskowe utworzone poprzez odpo-
wiednie przygotowanie gruntu, w celu 
zapewnienia możliwości bezpiecznego 
ruchu po nich wojskowych statków po-
wietrznych. 
 Nośność naturalnych nawierzchni lot-
niskowych jest podstawowym parame-
trem wpływającym na bezpieczeństwo 
wykonywania operacji lotniczych. Okre-
ślana jest na podstawie kalifornijskiego 
wskaźnika nośności CBR, który oblicza 
się na podstawie pomiarów wykona-

Streszczenie: Naturalne nawierzchnie lotniskowe, które stanowią elementy funkcjonalne lotnisk jak m.in.: pobocza drogi startowej, czołowe 
pasy bezpieczeństwa, awaryjna droga startowa lub roboczy pas startowy, odgrywają istotną rolę w kwestii bezpieczeństwa wykonywania 
operacji lotniczych. Zarówno Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization – ICAO) jak i 
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (European Uninion Aviation Safety Agency – EASA) określają wymagania nośności 
jakie powinny spełnić naturalne nawierzchnie lotniskowe.  W dokumentach tych określony jest wymagany kalifornijski wskaźnik nośności 
CBR (ang. California Bearing Ratio) na poziomie 15÷20% na głębokości 15 cm poniżej poziomu terenu.  Dotychczasowe badania poligonowe 
w cywilnych oraz wojskowych portach lotniczych wykazały, że nośność naturalnych nawierzchni lotniskowych niekiedy nie spełnia określo-
nych wymagań. W związku z tym, że porty lotnicze nie mogą pozwolić sobie na długotrwałe wyłączenie lotniska zasadne jest poszukiwanie 
innowacyjnych metod poprawy nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych, które będą skuteczne i szybkie w realizacji. Taką metodą 
może być zastosowanie kraty lotniskowej wciskanej bezpośrednio w naturalną nawierzchnię lotniskową.

Słowa kluczowe: Nośność; CBR; Naturalna nawierzchnia lotniskowa; Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych

Abstract: Natural airport surfaces, which are functional elements of airports, such as: runway sides, front safety lanes, emergency runway 
or working runway, play an important role in the safety of air operations. Both the International Civil Aviation Organization (ICAO) and the 
European Union Aviation Safety Agency (EASA) defi ne the load-bearing capacity requirements that natural airport pavements should meet. 
These documents specify the required California Bearing Ratio (CBR) of 15-20% at a depth of 15 cm below ground level. The previous fi eld 
tests in civil and military airports have shown that the load-bearing capacity of natural airport pavements sometimes does not meet certain 
requirements. Due to the fact that airports cannot aff ord a long-term shutdown of the airport, it is justifi ed to search for innovative methods 
of improving the load-bearing capacity of natural airport pavements, which will be eff ective and quick to implement. Such a method may 
be the use of an airport grating pressed directly into the natural airport pavement.

Keywords: Load bearing capacity; CBR; Natural airport pavement; Safety of air operations

Airport grating as a quick and e# ective method of improving 
the load-bearing capacity of natural airport pavements
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nych sondą dynamiczną stożkową SDS – 
rys. 1 (ang. DCP Dynamic Cone Penetro-
meter), zgodnie ze wzorem: CBR=292/
DCP1,12 , w którym CBR – kalifornijski 
wskaźnik nośności [%], DCP – zagłębie-
nie stożka sondy przypadające na jedno 
uderzenie [mm] [16]. Wzór ten zgodnie z 
[5] jest najlepszą korelacją pomiędzy in-
deksem DCP a wskaźnikiem CBR – rys. 2. 
 Niedostateczna nośność naturalnych 
nawierzchni lotniskowych może zagra-
żać bezpieczeństwu wykonywania ope-
racji lotniczych. Na rys. 3 przedstawiono 
zdjęcie statku powietrznego, który krót-
ko po przyziemieniu wpadł w poślizg i 
wypadł z drogi startowej. Skutkiem tego 
było załamanie się obu stron podwozia 

głównego, co spowodowało uszkodze-
nie skrzydła i wyciek paliwa [12]. 
 Według wymagań opisanych w Or-
ganizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego ICAO [13] oraz Agencji Unii 
Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotni-
czego EASA [14] wskaźnik CBR powinien 
kształtować się na poziomie 15÷20% 
na głębokości 15 cm poniżej poziomu 
terenu. W normie obronnej [15] określo-
no wymagania wskaźnika nośności CBR 
dla warstwy do głębokości 15 cm – 15% 
oraz dla warstwy od głębokości 15 cm 
do 85 cm – 8%.
 Liczne badania poligonowe nośności 
naturalnych nawierzchni lotniskowych, 
które wykonano na obiektach lotnisko-
wych cywilnych oraz wojskowych na 
terenie RP wykazały, że większość na-
wierzchni naturalnych nie spełnia wy-
magań. Na rys. 4 przedstawiono profi l 
nośności naturalnej nawierzchni lotni-
skowej, która nie spełnia w pełni okre-
ślonych wymagań. Dotyczy to w szcze-
gólności warstwy do głębokości 15 cm. 

Natomiast na rys. 5 zobrazowano profi l 
nośności nawierzchni naturalnej speł-
niającej określone wymagania. 

Metody poprawy nośności 
naturalnych nawierzchni 
lotniskowych 

W celu poprawy oraz utrzymania od-
powiedniej nośności naturalnych na-
wierzchni lotniskowych należy pod-
dawać je zabiegom naprawczym oraz 
konserwacyjnym. 
 Zabiegi konserwacyjne polegają na 
przeprowadzaniu planowych i bieżą-
cych zabiegów agrotechnicznych i me-
chanicznych, które wpływają na podno-
szenie na wyższy poziom urodzajności 
gleby i wartości eksploatacyjnej roślin-
ności darniotwórczej [6].
 Zabiegi naprawczo-agrotechniczne 
polegają na: systematycznym koszeniu 
nawierzchni naturalnych, wałowaniu 
nawierzchni, uzupełnianiu obszarów o 
zmniejszonym zadarnieniu mieszanką 
traw oraz nawożeniu darni oraz wyko-
nywaniu oprysków chemicznych [6]. Na 
rys. 6 przedstawiono zabieg uzupełnia-
nia obszarów o zmniejszonym zadarnie-
niu mieszanką traw, natomiast na rys. 7 
wykonanie oprysków chemicznych [8].
 Typowymi zabiegami wzmacniający-
mi, mającymi na celu poprawę nośności 
naturalnych nawierzchni lotniskowych 
są: stabilizacja mechaniczna i chemicz-
na, wzmacnianie włóknami polimero-
wymi ostatecznie wymiana gruntu.
 Stabilizacja mechaniczna polega na 
wykonaniu czynności prowadzących do 
uzyskania odpowiedniego zagęszczenia 
gruntu, które zapewni trwały wzrost wy-

1. Schemat sondy SDS [16]

2. Korelacja między wskaźnikiem CBR a indeksem DCP [5]

3. Wypadnięcie statku powietrznego poza drogę startową [12]



25

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y9-10-11 / 2021

Transport lotniczy i infrastruktura lotniskowa

trzymałości mechanicznej gruntu [9].
 Stabilizacja chemiczna polega na wy-
mieszaniu gruntu rodzimego z odpo-
wiednio dobranymi środkami chemicz-
nymi, np. cement, wapno, popioły lotne. 
Wybór środka chemicznego zależy od 
stanu w jakim znajduje się grunt i jakie 
właściwości gruntu należy poprawić. Na 
rys. 8 przedstawiono proces mieszania 
gruntu rodzimego ze środkiem che-
micznym.
 Wzmacnianie naturalnej nawierzch-
ni włóknami polimerowymi polega na 
wymieszaniu mieszaniny piasku, grun-
tu rodzimego i włókien polimerowych 
[1]. Włókna polimerowe zazębiają się 
zapewniając wysoką wytrzymałość na 
rozciąganie i ścinanie, natomiast od-
powiednio dobrany grunt (piasek) za-
pewnia odpowiednie zagęszczenie na-
wierzchni oraz jej stabilność w mokrych 
warunkach.
 Wymiana gruntu jest bardzo kosz-
townym rozwiązaniem, stosowana jest 
gdy w podłożu występują grunty słabo-
nośne, np. grunty organiczne – torfy, na-
muły, gytie lub grunty drobnoziarniste 
w stanie miękko plastycznym i płynnym.

Zastosowanie kraty lotniskowej 
w celu wzmocnienia naturalnych 
nawierzchni lotniskowych

Krata lotniskowa jest to produkt tożsamy 
z kratką drogową stosowaną np. na par-
kingach, z tą różnicą, że została zaprojek-
towana w taki sposób, aby jej parametry 
wytrzymałościowe były dostosowane 
do obciążeń jakie musi przenieść od 
statku powietrznego.
 Zastosowanie kraty lotniskowej po-
prawia nośność nawierzchni natural-
nych dzięki: zwiększeniu odporności 
materiałów wypełniających kratę na ści-
nanie w wyniku ich zamknięcia i zagęsz-

czenia wewnątrz komórek, zmniejszeniu 
osiadania spowodowanego naturalnym 
zagęszczeniem oraz ograniczeniu bocz-
nych przesunięć materiału wypełniają-
cego komórki, zmniejszeniu naprężeń 
przekazywanych na podłoże gruntowe 
od obciążenia oddziaływującego na na-
wierzchnię w wyniku rozkładania skon-
centrowanych obciążeń na sąsiadujące 
komórki kraty [2] – rys. 9.
 Zarówno w Polsce jak i na świecie kra-
ty lotniskowe wykonane z recyklingo-
wanych materiałów z tworzywa sztucz-
nego są stosowane do wzmacniania 
naturalnych nawierzchni lotniskowych. 
Przykładem może być lądowisko samo-
lotowe użytku wewnętrznego Narew 2 
należące do fi rmy Pronar Sp. z o.o. Posia-
da ono drogę startową z nawierzchnią 
trawiastą utwardzoną za pomocą krat 
wykonanych z tworzywa sztucznego o 
długości 1500 m. Spośród pasów star-
towych budowanych w tej technologii 

pas w Narwi jest najdłuższy na świecie 
[10]. Na rys. 10 przedstawiono proces 
układania kraty na trawiastej nawierzch-
ni startowej natomiast na rys. 11 efekt 
końcowy.

Właściwości kraty lotniskowej

Krata lotniskowa będąca obiektem ba-
dań (rys. 12) została wykonana metodą 
wtryskową z polietylenu o wysokiej gę-
stości – HDPE. Typowe właściwości tego 
tworzywa opisano w tab. 1, natomiast w 
tab. 2 przedstawiono dane techniczne 
kraty lotniskowej. 

Badania poligonowe wzmocnienia 
naturalnej nawierzchni lotniskowej 
przy użyciu kraty lotniskowej

Badania wpływu zastosowania kra-
ty lotniskowej na poprawę nośności 
nawierzchni naturalnej wykonano na 

 

4. Pro$ l nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych niespełniających w pełni wymagań

5. Pro$ l nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych spełniających wymagania

6. Uzupełnianie obszarów o zmniejszonym zadarnieniu mieszanką traw [8] 7. Wykonanie oprysków chemicznych [8]
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dwóch poletkach badawczych. Krata 
lotniskowa została bezpośrednio wci-
śnięta w istniejącą nawierzchnię natural-
ną – rys. 13.
 Badania nośności konstrukcji na-
wierzchni naturalnej i kraty lotniskowej 
wykonano ugięciomierzem lotnisko-

wym HWD – rys. 14.
 W celu analizy skuteczności zastoso-
wania kraty lotniskowej jako wzmoc-
nienia nawierzchni naturalnych, wyni-
ki uzyskane z badania wskaźnika CBR 
przeliczono na moduł sprężystości E. 
W Polsce najczęściej stosowaną w tym 

celu zależnością jest wzór Powella [3]: 
E=17,6·CBR0,64.
 Na wykresie – rys. 15 przedstawiono 
porównanie wartości modułu spręży-
stości uzyskanego przed i po zastosowa-
niu kraty lotniskowej na nawierzchniach 
naturalnych. Uzyskane wyniki potwier-
dzają skuteczność zastosowania takiej 
metody do wzmocnienia nawierzchni 
naturalnych, gdyż nośność nawierzchni 
wzrosła o około 20-25%.

Podsumowanie

Zastosowanie kraty lotniskowej w celu 
poprawy nośności naturalnych na-
wierzchni lotniskowych jest zasadna z 
wielu powodów. 
 Główną zaletą zastosowanie krat lot-
niskowych wykonanych z tworzywa 
sztucznego jest możliwość szybkiego 
przywrócenia zdolności operacyjnej lot-
niska.
Krata jest wykonana z tworzywa sztucz-

 

9. Ograniczenie boczne wzmocnienia geosiatką komórkową [4]

10. Układanie kraty na trawiastej nawierzchni drogi startowej [11]

8. Proces mieszania gruntu rodzimego ze środkiem chemicznym

11. Utwardzona za pomocą kraty trawiasta nawierzchnia drogi startowej [7]

Typowe właściwości Wartość nominalna Jednostka Metoda badań

Wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)

190˚C/2,16 kg 

190˚C/5,0 kg

 4,0 

11,0

 g/10 min 

g/10 min

 ISO 1133-1 

ISO 1133-1

Gęstość 0,955 g/cm3 ISO 1183-1

Moduł sztywności przy rozciąganiu 1200 MPa ISO 527-1, -2

Naprężenie na granicy plastyczności 27 MPa ISO 527-1, -2

Wydłużenie na granicy plastyczności 8 % ISO 527-1, -2

FNCT (3,5 MPa, 2% Arkopal N100, 80˚C) 4,5 godz. ISO 16770

Udarność z karbem wg Charpy’ego 
23˚C, Typ 1, karb A 
-30˚C, Typ 1, karb A

 4,0 
4,5

 kJ/m2 
kJ/m2

 ISO 179 
ISO 179

Twardość Shore (Shore D) 60 - ISO 868

Twardość kulkowa (H 132/30) 52 MPa ISO 2039-1

Temperatura mięknienia Vicata (B/50 N) 73 ˚C ISO 306

Tab. 1. Typowe właściwości tworzywa, z którego wykonano kratę lotniskową

12. Widok badanej kraty lotniskowej
 

13. Widok kraty lotniskowej zaraz po wciśnięciu oraz po miesiącu
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nego pochodzącego z recyklingu co 
jest korzystniejszym rozwiązaniem pod 
względem fi nansowym w porównaniu 
do wykonania np. nawierzchni sztywnej 
z betonu cementowego. Co za tym idzie, 
pomimo, że jest to tworzywo sztuczne 
to ma mniejszy negatywny wpływ na 
środowisko w przeciwieństwie do pro-
dukcji betonu cementowego.
 Badania doświadczalne wykazały, że 
nośność naturalnych nawierzchni lot-
niskowych wzmocnionych za pomocą 
wciskanej kraty lotniskowej z tworzywa 
sztucznego uległa poprawie średnio o 
około 20%.

 W związku z rozwojem tej metody 
jako wzmacnianie nawierzchni natural-
nych będą prowadzone dalsze prace 
nad nowymi kształtami, właściwościami 
oraz sposobami instalacji krat lotnisko-
wych na nawierzchniach naturalnych.  
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Cechy Wartości deklarowane

Wymiary: ± 3% 490 x 490 mm

Wysokość ścianek: 40 mm

Grubość ścianek:
ścianki mają budowę stożkową 

od góry 5 mm 
od dołu 3,5 mm

Ilość krat na m2: ~ 4,2 szt.

Wielkość oczek:
24 oczka puste – 63 mm x 63 mm 

25 oczek zabudowanych – 63 mm x 63 mm 
36 pełnych kwadratów – 23 mm x 23 mm

Waga: ± 4%
1,65 kg/sztuka 

6,93 kg/m2

Powierzchnia biologicznie czynna:
53% powierzchnia wolna 

47% tworzywo

Tab. 2. Dane techniczne kraty lotniskowej

14. Pomiar nośności ugięciomierzem lotniskowym HWD
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15. Porównanie wartości modułu sprężystości nawierzchni naturalnej 

przed i po zastosowaniu kraty lotniskowej
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Wstęp

Korozja atmosferyczna to oddziaływa-
nie fi zykochemiczne między metalem 
i środowiskiem miejsca badań korozji 
atmosferycznej. Podczas korozji at-
mosferycznej na powierzchni metalu 
zachodzą równocześnie dwa procesy: 
anodowy i katodowy. W procesie ano-
dowym następuje utlenianie metalu. Z 
kolei przebieg reakcji katodowej zale-
ży od pH środowiska – w środowisku 
kwaśnym następuje katodowa reduk-
cja jonów wodorowych z wydziele-
niem wodoru, natomiast w środowisku 
obojętnym i zasadowym następuje 

katodowa redukcja tlenu w roztworze 
wodnym z utworzeniem jonów wodo-
rotlenowych [1]. 
 Określanie szybkości korozji przy 
użyciu ubytków korozyjnych sugeru-
je, że korozja zachodzi równomiernie 
na powierzchni całej próbki [2]. Na 
wczesnym etapie ekspozycji szybkość 
korozji jest stosunkowo wysoka. Ponie-
waż produkty korozji gromadzą się na 
powierzchni metalu, szybkość korozji 
stopniowo spada i ma tendencję do 
pozostawania na stałym poziomie [3, 4]. 
Badania korozyjne w warunkach ekspo-
zycji atmosferycznej prowadzone są na 
całym świecie i są stałym przedmiotem 

badań wśród badaczy. Międzynarodo-
wy program badawczy ISO CORRAG 
(Collaborative Atmospheric Exposure 
Program) [5] prowadzony jest w celu 
określenia stopnia korelacji pomiędzy 
czterema użytymi metalami (stal wę-
glowa, cynk, miedź i aluminium) w 13 
krajach na całym świecie w trakcie 8 
letniej ekspozycji próbek. Tempera-
tura, wilgotność względna, stężenie 
dwutlenku siarki, szybkość osadzania 
chlorków i inne czynniki środowiskowe 
są monitorowane i rejestrowane przez 
cały okres ekspozycji. Czas ekspozycji 
próbek w wymiarze 8 lat przyjęto rów-
nież w projekcie UN/ECE [6], w którym 

Streszczenie: Korozja atmosferyczna to jeden z parametrów charakteryzujących stan techniczny elementów funkcjonalnych nawierzch-
ni lotniskowych - pozwala określać stopień zdegradowania nawierzchni, szacować odpowiednią częstotliwość wykonywania przeglądów 
okresowych i podejmować odpowiednie środki, aby utrzymać nawierzchnie lotniskowe w stałym stanie gotowości technicznej. W celu 
określenia odporności korozyjnej nawierzchni lotniskowych wykonanych w technologii betonu cementowego i betonu asfaltowego, pro-
wadzone są badania korozyjności atmosfery, oznaczanej na podstawie ekspozycji próbek standardowych materiałów i określeniu wielkości 
ubytków korozyjnych, ich postaci oraz wyglądu, a także zmian właściwości fi zycznych w regularnych odstępach czasu. Próbki wystawiono 
na oddziaływanie warunków atmosferycznych na terenie wojskowych obiektów lotniskowych. W artykule przedstawiono wyniki ubytków 
korozyjnych rcorr próbek standardowych ze stali niskowęglowej, cynku, miedzi i aluminium pozyskanych z wybranych lotnisk Sił Zbrojnych 
RP, począwszy od 2015 roku. Następnie określono kategorie korozyjności atmosfery na podstawie przeprowadzonych pomiarów.

Słowa kluczowe: Korozja atmosferyczna; Ubytki korozyjne; Próbki standardowe; Wojskowe bazy lotnicze

Abstract: Atmospheric corrosion is one of the parameters characterizing the technical condition of the functional elements of airport pa-
vements - it allows to determine the degree of pavement degradation, estimate the appropriate frequency of periodic inspections and take 
appropriate measures to keep airfi eld pavements in permanent technical availability. In order to determine the corrosion resistance of the 
cement and asphalt concrete airfi eld pavement, atmospheric corrosivity tests determined on the basis of standard specimens exposure and 
determination of corrosion rates, form and appearance of deteriorations, as well as changes in physical properties at regular intervals are car-
ried out. The samples were exposed to atmospheric conditions at military airport facilities. The article presents the rcorr corrosion rate results 
of low-carbon steel, zinc, copper and aluminum standard samples obtained from selected airports of the Polish Armed Forces, starting from 
2015. Then, the corrosivity categories of the atmosphere were determined on the basis of the performed measurements.

Keywords: Atmospheric corrosion; Corrosion rate; Standard specimens; Military air bases

Atmospheric corrosivity assessment on the basis of standard samples’ 
corrosion rates within the military air bases  
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to w 12 krajach europejskich, Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie oceniano 
szybkość korozji próbek wykonanych 
ze stali, cynku, aluminium, miedzi, wa-
pienia, piaskowca i innych materiałach. 
Autorzy [7] zestawili i ocenili bazy da-
nych korozyjnych pozyskanych w ra-
mach programów ISOCORRAG, ICP/
UNECE i MICAT, dokonując podziału 
atmosfer na morską i nie morską. De-
pozycja chlorków na obszarach przy-
brzeżnych w dużym stopniu zależy od 
czynników wpływających na przedo-
stawanie się w głąb lądu soli morskiej, 
tj. kierunek i prędkość wiatru, lokalna 
topografi a, odległość od morza. Dla-
tego też, jedna z predysponowanych 
ekspozycji próbek korozyjnych znajdu-
je się na obszarach nadmorskich [8, 9, 
10, 11]. System oceny korozji atmosfe-
rycznej może również wesprzeć proces 
zarządzania elementami funkcjonal-
nymi lotnisk (wojskowych i cywilnych) 
oraz wspomóc racjonalne zarządzanie 
nawierzchniami lotniskowymi. Autorzy 
[12, 13, 14] dysponując wynikami ba-
dań próbek wzorcowych, wyznaczając 
korelacje z parametrami charakteryzu-
jącymi warunki atmosferyczne mają 
na celu ograniczenie zbierania danych 
środowiskowych, a ich oddziaływanie 
określać na podstawie ubytków koro-
zyjnych próbek wzorcowych. 

Rodzaje korozji oraz czynniki 
korozyjne

Korozja atmosferyczna może występo-
wać w dwóch podstawowych formach: 

korozji ogólnej (równomiernej) i korozji 
lokalnej [15]. Korozja ogólna (równo-
mierna) występuje z podobną szybko-
ścią i w tej samej postaci na całej po-
wierzchni próbki. Ten rodzaj korozji jest 
typowy dla korozji atmosferycznej stali 
i miedzi [16]. Korozja lokalna występu-
je wybiórczo, w poszczególnych miej-
scach na powierzchni próbki. Można ją 
zaobserwować na stopach aluminium, 
cynku, stali nierdzewnej, niklu i innych 
metalach w postaci korozji wżerowej, 
szczelinowej i podosadowej. Często jest 
to wywołane obecnością jonów chlor-
kowych, które występują w powietrzu 
środowisk morskich i przybrzeżnych. 
Miejscowe oddziaływanie korozji nie-
których stopów aluminium, w tym tych 
zawierających miedź, może przybie-
rać postać korozji warstwowej i efektu 
łuszczenia czy pęcherzenia. Ponadto, 
wyróżniamy korozję selektywną, czyli 
korozję stopu metalu (np. mosiądzu), 
którego składniki wchodzą w reakcje 
w innych proporcjach niż ich proporcje 
w stopie czy też korozję międzykrysta-
liczną występującą na granicach ziaren 
metalu lub w obszarach do nich przy-
legających. W przypadku gdy dwa lub 
więcej różnych metali jest w bezpo-
średnim kontakcie, w obecności elek-
trolitu, mamy do czynienia z korozją 
galwaniczną (bimetaliczną). Poszcze-
gólne rodzaje korozji przedstawiono na 
rysunku 1 [16].  
 Na powierzchnię próbek metali od-
działują czynniki korozyjne, tj. wilgot-
ność powietrza, opady atmosferyczne, 
temperatura powietrza, a także zanie-

czyszczenia powietrza (w szczególności 
stężenie dwutlenku siarki (SO2), tlen-
ków azotu (NOx), pyły zawieszone PM, 
kwas azotowy (HNO3) oraz zanieczysz-
czenia eksploatacyjne i technologiczne 
mikroklimatu, tj. chlor (Cl2), siarkowo-
dór (H2S), kwasy organiczne i środki 
do odladzania). Proces korozji jest uza-
leżniony od obecności elektrolitu, czyli 
medium w którym prąd elektryczny 
przenoszony jest przez jony. Może 
nim być deszcz, rosa, topniejący śnieg 
czy też wysoka wilgotność. Korozja at-
mosferyczna ma miejsce w warunkach 
wysokiej wilgotności względnej (tzw. 
krytycznej wilgotności względnej), po-
niżej której zwykłe metale nie korodują, 
ponieważ nie ma wystarczającej ilości 
wilgoci, aby utworzyć warstwę elektro-
litu na powierzchni metalu. Jednakże, 
wg [17] powierzchnie wystawione na 
oddziaływanie deszczu charakteryzują 
się lepszą odpornością korozyjną niż 
powierzchnie rzadko lub wcale opłu-
kiwane przez deszcz. Wg Cai, Y. K. i in. 
[18] wpływ różnych czynników środo-
wiskowych na szybkość korozji metali 
jest zwykle nieliniowy. 

Badania korozji atmosferycznej

Badania korozyjne zostały przeprowa-
dzone w warunkach eksploatacyjnych 
statków powietrznych w wybranych 
bazach lotniczych, w celu określenia 
odporności na korozję metali oraz ko-
rozyjności atmosfery. Zastosowano eks-
pozycję próbek na otwartej przestrzeni, 
gdzie czynniki atmosferyczne i zanie-

1. Przykłady korozji powierzchniowej występującej na powierzchni metali: 

a) korozja ogólna, b) korozja lokalna, c) korozja selektywna, d) korozja 

międzykrystaliczna

2. Przykładowa stacja korozyjna zlokalizowana na jednym z obiektów 

lotniskowych
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czyszczenia atmosfery oddziałują bez-
pośrednio na powierzchnię próbek [19]. 
Ramy do ekspozycji próbek metali znaj-
dują się w obrębie stacji korozyjnych, 
czyli specjalnie ogrodzonych miejscach 
(celem zabezpieczenia przed możliwo-
ścią zniszczenia badanych obiektów). 
Obecność budynków, jakichkolwiek 
konstrukcji w bezpośrednim sąsiedz-
twie stacji jest niedopuszczalne ponie-
waż stanowią one osłonę dla badanych 
próbek. Dlatego też stanowiska ekspo-
zycyjne są zlokalizowanie w miejscach 
odosobnionych, w których powierzch-
nia próbek jest bezpośrednio wystawio-
na na działanie wszystkich czynników 
pogodowych. Jakakolwiek roślinność 
dookoła stanowiska jest wycinana lub 
skracana do wysokości 0,2 m. Ramy 
do ekspozycji zabezpieczono przed 
ich niepożądanym przemieszczaniem 
poprzez przymocowanie ich podstaw 
kołkami rozporowymi do betonowych 
wylewek. Specjalne uchwyty do moco-
wania próbek służą do zabezpieczenia 
badanych próbek przed przemieszcza-
niem się. Na fotografi i 2 przedstawiono 
zdjęcie przykładowej stacji korozyjnej 
postawionej na jednym z obiektów lot-
niskowych. 
 Próbki standardowe są płytkami o 
wymiarach 50 mm x 100 mm i grubości 
w zależności od dostępnych na rynku 
grubości blach w zakresie od 1 mm do 
3 mm.
 Próbki wzorcowe są próbkami jed-
norocznymi nie zabezpieczonymi, ja-
kimikolwiek preparatami antykorozyj-
nymi. Próbki przeznaczone do badań 
wykonano z arkuszy płaskich blach. W 
celu identyfi kacji, stworzono schemat 
znakowania próbek poprzez wybijanie 
sekwencji cyfr, zgodnie ze schematem 
przedstawionym na rysunku 3. Pierw-
sze dwie cyfry stanowią oznaczenie 
materiału, z jakiego wykonano prób-
kę (08 – stal węglowa, 09 – cynk, 10 – 

miedź, 11 – aluminium). Kolejne dwie 
cyfry oznaczają rok badań (wystawie-
nia) próbek na stację korozyjną. Próbki 
wzorcowe są próbkami jednoroczny-
mi, nie zabezpieczonymi jakimikol-
wiek preparatami antykorozyjnymi, w 
związku z tym na próbkach wytłacza się 
cyfry 01, co oznacza również, iż należy 
je zdjąć z ramy po jednym roku prowa-
dzenia badań (wystawienia na działanie 
warunków atmosferycznych). Ostatnie 
dwie cyfry stanowią miejsce wystawie-
nia próbek (każda z baz lotniczych, na 
których zlokalizowana jest stała stacja 
korozyjna ma przypisany swój indywi-
dualny numer). Po oznakowaniu pró-
bek, sporządzono wykaz zawierający 
identyfi kację próbek. Na fotografi i 4 
przedstawiono próbki wzorcowe po 
zabiegu piaskowania powietrznego 
oraz ich oznakowaniu. 
 Próbki przygotowano według normy 
PN-EN ISO 8565:2021. Za przygotowa-
nie i wystawienie próbek na stanowiska 
badawcze oraz późniejsze ich zwiezie-
nie odpowiedzialni byli pracownicy 
Zakładu Lotniskowego ITWL. Przed eks-
pozycją, wszystkie próbki standardowe 
zostały odtłuszczone z zastosowaniem 
rozpuszczalników organicznych lub 
odtłuszczających cieczy alkaicznych. 
W czasie zdejmowania próbek ze stacji 
korozyjnych wystawiono próbki na ko-
lejny okres badawczy. 
 Próbki po przywiezieniu do la-
boratorium Zakładu Lotniskowego 
zostały zważone i zmierzone. Na-
stępnie usunięto produkty korozji me-
todą chemiczną według normy EN 
ISO 8407:2021 Korozja metali i stopów 
- Usuwanie produktów korozji z pró-
bek do badań korozyjnych [20]. Kolej-
nym krokiem było ponowne zważenie 
i zmierzenie próbek. Próbki ważono 
na wadze z dokładnością 0,001 g, na-
tomiast pomiaru grubości wykonano 

śrubą mikrometryczną o dokładności 
0,001 mm. Grubość próbki mierzono w 
pięciu punktach.
 Ubytek masy próbki w przeliczeniu 
na jej powierzchnię obliczono według 
normy PN-EN ISO 9226:2012 Korozja 
metali i stopów - Korozyjność atmos-
fer - Ocena korozyjności na podstawie 
określenia szybkości korozji w prób-
kach standardowych [21]. 

Pomiar ubytków korozyjnych próbek 
standardowych

Zakład Lotniskowy ITWL prowadzi ba-
dania korozji atmosferycznej począw-
szy od października 2014 roku do dnia 
dzisiejszego. Zbiór danych korozyjnych 
obejmuje okresy ekspozycji rocznej w 
latach 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 
– 2017 oraz 2019 – 2020, a także jeden 
okres ekspozycji dwuletniej w latach 
2017 - 2019. W poniższym artykule 
przedstawiono dane pozyskane ze sta-
łych stacji korozyjnych zlokalizowanych 
na terenie 22 Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego w Malborku, 31 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Poznaniu – Krzesinach, 
33 Bazy Lotnictwa Transportowego w 
Powidzu oraz Grupy Lotniczej w Darło-
wie. Na wykresach (rysunki 5 – 8) przed-
stawiono określone wartości ubytków 
korozyjnych próbek standardowych 
poszczególnych metali z podziałem na 
poszczególne obiekty.
 Z powyższych zestawień wynika, że:
- najwyższe wartości ubytków koro-

zyjnych rcorr stali węglowej zostały 
zarejestrowane w 2017 roku, naj-
niższe – w 2020 (Poznań – Krzesiny, 
Powidz, Darłowo) i 2016 roku (Mal-
bork), 

- najwyższe wartości ubytków ko-
rozyjnych rcorr cynku zostały za-
rejestrowane w 2017 (Poznań – 
Krzesiny i Powidz) oraz 2020 roku 

 

  

3. Schemat oznakowania próbek wzorcowych

 

4. Próbki wzorcowe po zabiegu piaskowania powietrznego oraz 

ich oznakowaniu
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(Malbork i Darłowo), najniższe – w 
2017 (Malbork, Darłowo) oraz 2015 
roku (Poznań – Krzesiny, Powidz), 

- najwyższe wartości ubytków ko-
rozyjnych rcorr miedzi zostały 
zarejestrowane w 2016 roku na 
wszystkich analizowanych stacjach 
korozyjnych, najniższe wartości 
ubytków rcorr zarejestrowano w 
2020 (Malbork, Poznań – Krzesiny, 
Powidz) oraz 2017 roku (Darłowo),

- najwyższe wartości ubytków ko-
rozyjnych rcorr aluminium zostały 
zarejestrowane w 2015 roku na 
wszystkich analizowanych stacjach 
korozyjnych, najniższe wartości 
ubytków rcorr zarejestrowano w 
2017 roku (również na wszystkich 
stacjach korozyjnych).

Korozyjność atmosfery

Kategoria korozyjności atmosfery sta-
nowi podstawę doboru materiałów i 
środków do ochrony w warunkach at-
mosferycznych, szczególnie w odnie-
sieniu do okresu użytkowania, w tym 
też użytkowania nawierzchni lotnisko-
wych. W niniejszej pracy, wykorzystany 
został system klasyfi kacji korozyjno-
ści atmosfery na podstawie pomiaru 
ubytków korozyjnych standardowych 
próbek po pierwszym roku ekspozycji 
według normy PN-EN ISO 9223:2012 
Korozja metali i stopów - Korozyjność 
atmosfer - Klasyfi kacja, określanie i oce-
na [22]. W tab. 1 – 4 przedstawiono ka-

tegorie korozyjności określone na pod-
stawie ubytków korozyjnych po 1 roku 
ekspozycji próbek na oddziaływanie 
korozji atmosferycznej.
 Kategorie korozyjności atmosfery 
określone na podstawie ubytków ko-
rozyjnych (g/m2) próbek wzorcowych 
metali są rozbieżne, wskazują na ścisłą 
zależność kategorii korozyjności od lo-
kalnych warunków klimatycznych oraz 
stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. 

Podsumowanie

W artykule przedstawiono rodzaje ko-
rozji występującej na powierzchni me-
tali, a także czynniki korozyjne, które 
mają bezpośredni wpływ na szybkość 
korozji. Następnie, opisano wymaga-
nia dotyczące miejsc ekspozycji próbek 
standardowych metali w obrębie sta-
łych stacji korozyjnych znajdujących się 
na terenie baz lotniczych Sił Zbrojnych 
RP oraz procedurę przygotowywania i 
postępowania z próbkami standardo-
wymi metali (stal węglowa, cynk, miedź 
i aluminium). Przedstawiono również 
wyniki badań ubytków korozyjnych 
rcorr zarejestrowanych na stacjach ko-
rozyjnych w latach 2015 – 2020, znajdu-
jących się na terenie wybranych baz lot-
niczych. Określono również kategorie 
korozyjności atmosfery na podstawie 
wartości ubytków korozyjnych rcorr po 
jednorocznej ekspozycji próbek. 
 Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują na potrzebę prowadzenia 

regularnych testów korozyjnych w wa-
runkach polowych w celu uzyskania 
rzeczywistych danych na temat trwa-
łości metali i ich degradacji w różnych 
typach środowiska, rozszerzonych o ba-
dania laboratoryjne metali i ich stopów, 
tj. badania korozyjne w rozpylonej so-
lance. Ponadto, zaleca się zwiększenie 
wielkości próby dostępnych danych 
korozyjnych w celu zwiększenia możli-
wości interpretacji otrzymanych wyni-
ków.   
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Stal węglowa

Stacja 
korozyjna

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2019 - 2020

r
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g/m2

Kategoria 
korozyjności
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corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

r
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

r
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

Malbork 92,1 C2 82,9 C2 99,5 C2 100,0 C2

Poznań-
-Krzesiny

100,7 C2 107,2 C2 120,8 C2 86,6 C2

Powidz 98,0 C2 99,4 C2 105,4 C2 95,6 C2

Darłowo 132,4 C2 138,4 C2 149,8 C2 109,8 C2

Tab. 1. Kategorie korozyjności atmosfery określone na podstawie ubytku 

masy próbek wykonanych ze stali węglowej

Cynk

Stacja 
korozyjna

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2019 - 2020

r
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

rr
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

r
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

r
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

Malbork 10,9 C3 11,5 C3 9,4 C3 14,6 C3

Poznań-
-Krzesiny

11,9 C3 13,6 C3 13,6 C3 11,8 C3

Powidz 11,9 C3 12,2 C3 15,3 C4 16,6 C4

Darłowo 13,1 C3 13,1 C3 9,3 C3 20,5 C4

Tab. 2. Kategorie korozyjności atmosfery określone na podstawie ubytku 

masy próbek wykonanych z cynku

Miedź

Stacja 
korozyjna

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2019 - 2020

r
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

rr
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

r
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

r
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

Malbork 11,9 C3 13,9 C4 9,3 C3 7,2 C3

Poznań-
-Krzesiny

7,9 C3 8,3 C3 8,3 C3 7,8 C3

Powidz 9,3 C3 11,3 C3 10,6 C3 7,3 C3

Darłowo 14,8 C4 18,0 C4 10,8 C3 11,4 C3

Tab. 3. Kategorie korozyjności atmosfery określone na podstawie ubytku 

masy próbek wykonanych z miedzi

Aluminium

Stacja 
korozyjna

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2019 - 2020

r
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

rr
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

r
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

r
corr

 
g/m2

Kategoria 
korozyjności

Malbork 1,1 C3 0,0 C2 0,0 C2 0,2 C2

Poznań-
-Krzesiny

0,3 C2 0,0 C2 0,0 C2 0,3 C2

Powidz 0,9 C3 0,2 C2 0,0 C2 0,3 C2

Darłowo 1,7 C3 0,0 C2 0,0 C2 0,5 C2

Tab. 4. Kategorie korozyjności atmosfery określone na podstawie ubytku 

masy próbek wykonanych z aluminium
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Wstęp

Zapewnienie bezpieczeństwa jest 
jednym z najważniejszych celów 
podczas wykonywania operacji lot-
niczych na osiągnięcie, którego poza 
człowiekiem i statkiem powietrznym 
(SP) wpływ będzie miała oczywiście 
nawierzchnia lotniskowa, a mówiąc 
dokładnie jej stan techniczny. Jed-
nym z elementów składowych pro-
cesu określenia stanu technicznego 
nawierzchni lotniskowej jest ocena 
jej właściwości przeciwpoślizgowych. 

Określają one przyczepność opony 
statku powietrznego do nawierzch-
ni, czyli zdolność do wytwarzania 
siły tarcia pomiędzy nawierzchnią 
elementu funkcjonalnego lotniska 
(EFL) a kołami statku powietrznego 
w warunkach wzajemnego poślizgu. 
Do niedawna, przy określaniu stanu 
technicznego nawierzchni lotnisko-
wych w zakresie właściwości prze-
ciwpoślizgowych bazowano tylko 
na współczynniku tarcia, mierzonym 
podczas badania szorstkości. Obec-
nie ocena właściwości przeciwpośli-

zgowych nawierzchni lotniskowych 
obejmuje również pomiary głębo-
kości tekstury nawierzchni, która 
wpływa bezpośrednio na proces 
odprowadzania wody z nawierzch-
ni. Szybkie odprowadzenie wody z 
nawierzchni stanowi główny czynnik 
bezpieczeństwa uwzględniany już 
na etapie projektowania, budowy i 
oczywiście utrzymania pola ruchu 
naziemnego oraz obszarów przyle-
gających. Odprowadzanie wody z 
nawierzchni stanowi wymóg pod-
stawowy i służy zmniejszeniu gru-

Streszczenie: Charakterystyka odwodnienia pola ruchu naziemnego lotnisk, a dokładnie szybkie odprowadzenie wody z nawierzchni sta-
nowi główny czynnik bezpieczeństwa uwzględniany na etapie projektowania, budowy i utrzymania pola ruchu naziemnego oraz obsza-
rów przylegających. Odprowadzanie wody z nawierzchni stanowi wymóg podstawowy i służy zmniejszeniu grubości warstwy wody na 
powierzchni. Odpowiednie odwodnienie jest zapewniane przede wszystkim poprzez powierzchnie o odpowiednim nachyleniu, zarówno 
podłużnym jak i poprzecznym (naturalne odprowadzanie wody). Natomiast dynamiczne odwodnienie uzyskiwane jest poprzez teksturę 
nawierzchni. W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie tekstury nawierzchni lotniskowych oraz ich analizę w odniesieniu do aktual-
nych wymagań. W badaniach, poza obecnie używaną punktową metodą pomiarową zastosowano nowatorską metodę oceny właściwości 
przeciwpoślizgowych, umożliwiającą równoczesny pomiar współczynnika tarcia µ oraz nowego współczynnika ciągłej średniej głębokości 
profi lu i tekstury CMPTD. Uzyskane wyniki pozwoliły na przedstawienie wniosków, że przy ocenie tekstury nawierzchni lotniskowych i tym 
samym projektowaniu rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie ich odwodnienia zasadnym jest uwzględnienie technologii jej wykonania 
(beton cementowy czy beton asfaltowy).

Słowa kluczowe: Odwodnienie nawierzchni lotniskowych; Tekstura nawierzchni lotniskowych; Bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych

Abstract: The drainage characteristics of the surface movement area of   airports, and more precisely the rapid drainage of water from the 
surface, is the main safety factor taken into account at the design, construction and maintenance stage of the movement area and adjacent 
areas. Drainage of water from the pavement is a basic requirement and serves to reduce the thickness of the water layer on the surface. 
Adequate drainage is ensured primarily by surfaces with an appropriate slope, both longitudinal and transverse (natural water drainage). 
On the other hand, dynamic drainage is achieved through the texture of the pavement. The paper presents the results of research on the 
texture of airport pavements and their analysis in relation to the current requirements. In the tests, apart from the currently used point me-
asurement method, an innovative method of assessing anti-skid properties was used, which allowed for the simultaneous measurement of 
the friction coeffi  cient µ and the new coeffi  cient of continuous mean profi le depth and CMPTD texture. The obtained results allowed for the 
presentation of conclusions that when assessing the texture of airport pavements and thus designing structural solutions for their drainage, 
it is reasonable to take into account the technology of its implementation (cement concrete or asphalt concrete).

Keywords: Drainage of airport pavements; Texture of airport pavements; Safety of air operations

Texture of airport pavements in terms of their drainage e(  ciency
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bości warstwy wody na powierzch-
ni. Odpowiednie odwodnienie jest 
zapewniane przede wszystkim po-
przez powierzchnie o odpowiednim 
nachyleniu, zarówno podłużnym jak 
i poprzecznym (naturalne odprowa-
dzanie wody). Natomiast dynamicz-
ne odwodnienie uzyskiwane jest 
właśnie poprzez teksturę nawierzch-
ni. 
 Mając powyższe na uwadze, w 
praktyce dąży się do tego, aby na-
wierzchnie lotniskowe charaktery-
zowały się dobrymi właściwościami 
przeciwpoślizgowymi, czyli aby speł-
niały określone, wymagane wartości 
(kryteria) zarówno dla współczyn-
nika tarcia oraz głębokości tekstury. 
Niestety obowiązujące dokumenty 
odniesienia dotyczące tematyki tek-
stury nawierzchni lotniskowych w 
praktyce budzą wiele wątpliwości. 
Mianowicie nie defi niują one wy-
maganych minimalnych wartości w 
odniesieniu do technologii, w jakiej 
została wykonana nawierzchnia (be-
ton cementowy, beton asfaltowy), 
jak również dla poszczególnych prze-
działów wiekowych nawierzchni, tj. 
„wartości projektowe dla nowych na-
wierzchni”, „wartości do planowania 
działań naprawczych” oraz „wartości 
minimalne” (tak jak jest to w przy-
padku współczynnika tarcia) [16]. 

Natomiast, zdobyte przez autorów 
doświadczenie w zakresie prowa-
dzenia badań właściwości przeciw-
poślizgowych w zakresie tekstury 
jednoznacznie wskazuje, iż przy ich 
ocenie należy rozgraniczyć to czy 
ocena dotyczy nawierzchni wyko-
nanej w technologii betonu cemen-
towego czy też betonu asfaltowego. 
Wobec tego, autorzy przeprowadzili 
analizę uzyskanych wyników badań 
tekstury dla nowych nawierzchni lot-
niskowych w odniesieniu do aktual-
nych wymagań. W badaniach, poza 
obecnie używaną punktową meto-
dą pomiarową zastosowano nowa-
torską metodę oceny właściwości 
przeciwpoślizgowych, umożliwiającą 
równoczesny pomiar współczynnika 
tarcia µ oraz nowego współczynnika 
ciągłej średniej głębokości profi lu i 
tekstury CMPTD.

Właściwości przeciwpoślizgowe – 

wymagania

Ocenę charakterystyki tarcia na-
wierzchni lotniskowych (ze wskaza-
niem na drogi startowe) przeprowa-
dza się w dwóch aspektach, tj.:
- oceny charakterystyk tarcia na-

wierzchni sztucznych pokrytych 
warstwą śniegu, błota pośniego-
wego, lodem lub szronem,

- oceny (określania) charakterystyk 
tarcia nawierzchni dla celów bu-
dowy i eksploatacji.

Przy ocenie nawierzchni wg pierw-
szego aspektu przewidywane tarcie 
nawierzchni powinno zostać sklasy-
fi kowane, jako dobre, średnie do do-
brego, średnie, średnie do złego, złe. 
Przewidywane tarcie nawierzchni, 
w oparciu o zmierzony współczyn-
nik, gdy droga startowa pokryta jest 
ubitym śniegiem albo tylko lodem, 
może być podawane zgodnie z tabe-
lą 1 [15].
 Charakterystyki tarcia przy ocenie 
nawierzchni wg drugiego aspektu 
(przede wszystkim na drodze starto-
wej) powinny być:
- poddane ocenie w celu wery-

fi kacji charakterystyki tarcia na-
wierzchni sztucznej na nowej lub 
wyremontowanej drodze starto-
wej,

- poddawane okresowej ocenie 
w celu określenia śliskości drogi 
startowej o nawierzchni sztucz-
nej.

Podczas pomiarów urządzeniami 
ASFT (Airport Surface Friction Tester) 
wartości współczynnika tarcia dla 
„nowych nawierzchni”, „nawierzchni 
będących w eksploatacji, po przekro-
czeniu, których należy podjąć dzia-
łania naprawcze” oraz „minimalnych 
wartości granicznych”, powinny być 
zgodne z tabelą 2 [16].
Ponadto, w roku 2021 EASA (Euro-

pean Aviation Safety Authority) do-
kumentem [12] wprowadziła ocenę 
stanu nawierzchni drogi startowej do 
celów konserwacyjnych. W tym przy-
padku stosuje się tylko dwa poziomy 
tarcia (kryteria wymaganych warto-
ści), tj. wartości, przy których należy 
rozpocząć planowanie konserwacji 
i wartości minimalne (warunkujące 
możliwość eksploatacji nawierzchni).
 Badanie tekstury nawierzchni lot-
niskowych obecnie przeprowadzane 
jest przy wykorzystaniu punktowych 
metod pomiarowych, tj. metodą wo-

Zmierzony współczynnik tarcia µ Przewidywane tarcie nawierzchni Cyfra kodu

0.40 i więcej Dobre 5

0.39 do 0.36 Średnie do dobrego 4

0.35 do 0.30 Średnie 3

0.29 do 0.26 Średnie do złego 2

0.25 i poniżej Złe 1

Tab. 1. Zestawienie wartości współczynników tarcia i oceny skuteczności hamowania dla zaśnieżo-

nych i pokrytych lodem nawierzchni lotniskowych

Urządzenie pomiarowe

Prędkość  

pomiarowa 

[km/h]

Współczynnik tarcia µ

Wartości projektowe 

dla nowych 

nawierzchni

Wartości do 

planowania działań 

naprawczych

Wartości minimalne 

(graniczne)

Przyczepa Surface Friction Tester 
i Pojazd Airport Surface Friction 

Tester (ASFT)

65 0.70 0.50 0.40

95 0.60 0.40 0.32

Tab. 2. Zestawienie urządzeń pomiarowych (ASFT) stosowanych do badania szorstkości nawierzchni 

lotniskowych i wartości średnie wymaganych współczynników tarcia
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lumetryczną, inaczej objętościową 
(pomiar średniej głębokości tekstury 
MTD) wg PN-EN 13036-1: 2010 Cechy 

powierzchniowe nawierzchni drogo-

wych i lotniskowych. Metody badań. 

Część 1: Pomiar głębokości makrotek-

stury metodą objętościową [17] lub 
profi lometryczną (pomiar średniej 
głębokości profi lu MPD / d

MPD
) wg 

PN-EN ISO 13473-1: 2019 Charaktery-

styka tekstury nawierzchni przy użyciu 

pro$ li powierzchniowych. Część 1: Okre-

ślanie średniego pro$ lu głębokości [18]. 
Wartość MPD może być przekształco-
na w szacowaną głębokość tekstury 
ETD, do tego celu służy równanie 
transformacji ETD=0.2+0.8 MPD.
 Wymagania dotyczące głębokości 
tekstury, jakie muszą spełniać nowe 
nawierzchnie lotniskowe zostały za-
warte w dokumentach wydanych 
przez światowe organizacje lotnicze, 
takie jak: EASA, ICAO (International 
Civil Aviation Organization) i FAA (Fe-

deral Aviation Administration), które 
przedstawiono w tabeli 3.
 W zakresie głębokości tekstury, 
obowiązujące dokumenty lotnicze 
określają wymagania praktycznie tyl-
ko dla nowych nawierzchni lotnisko-
wych i dotyczą one przede wszystkim 
nawierzchni drogi startowej, co wię-
cej nie są jednoznaczne, jak to przed-
stawiono w tabeli 3. Dokonując ich 
przeglądu nasuwa się pytanie, jaką 
przyjąć wymaganą wartość minimal-
ną dla nowych nawierzchni – 1.0 mm 
czy 1.14 mm, ale też jak traktować 
zapis dopuszczający wartość poniżej 
1.0 mm. Natomiast do oceny star-
szych nawierzchni lotniskowych, w 
chwili obecnej można zastosować je-
dynie klasyfi kację ESDU (Engineering 

Sciences Data Unit) opracowaną dla 
drogi startowej w oparciu o informa-
cje dotyczące tekstury, którą przed-
stawiono w tabeli 4 [15]. Przyjmuje 
się, że wartość głębokości tekstury 
równa 0.25 mm powinna zapewnić 
bezpieczeństwo wykonywania ope-
racji lotniczych. Należy zaznaczyć, że 
wymagania dla nawierzchni lotnisko-

wych w zakresie głębokości tekstury 
dotyczą parametru MTD (ETD).

Metodyka badań i wyniki badań

Badania przeprowadzono przy za-
stosowaniu układu pomiarowego 
zbudowanego na bazie testera tarcia 
nawierzchni lotniskowych ASFT na 
przyczepie T-10, wyposażonego do-
datkowo w skaner laserowy profi lu 
2D/3D o wysokiej częstotliwości (do-
konującego pomiaru w śladzie koła 
pomiarowego testera tarcia). Podob-
ne próby podejmują również inni 
niewymienieni wcześniej [2] [3] [4] 
[9] [5], lecz przyjęte przez nich me-

tody badawcze nie obejmują równo-
czesnego pomiaru tych dwóch para-
metrów. Należy także zaznaczyć, że w 
odróżnieniu do obecnie stosowanej 
metody pomiarowej (profi lometrycz-
nej), proponowana metoda pomiaru 
głębokości tekstury w ramach oceny 
właściwości przeciwpoślizgowych 
nawierzchni lotniskowych umożli-
wia dokonanie pomiaru zarówno w 
kierunku równoległym jak i prosto-
padłym do kierunku poruszania się 
testera tarcia. Metoda ta nie jest ogra-
niczana pomiarem punktowym, tzn. 
pomiar nie odbywa się tylko i wyłącz-
nie w funkcji długości odcinka po-
miarowego, ale także w funkcji jego 

 
  

1. Schemat układu pomiarowego do oceny właściwości przeciwpoślizgowych

Dokument Głębokość tekstury [mm]

Załącznik 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, Lotniska Tom I – Projektowa-
nie i eksploatacja lotnisk (ICAO) [19]

≥ 1.00
Doc. 9157 AN/901 Aerodrome Design Manual Part 1 – Runways (ICAO) [14]

Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014) (EASA) [15]

Doc. 9137 AN/898 Airport Service Manual Part 2 – Pavement Surface Conditions (ICAO) [13] < 1.00 mm

Advisory Circular no: 150/5320-12C, U.S. Department of Transportation (FAA) [11] ≥ 1.14 mm

Tab. 3. Wymagania w zakresie głębokości tekstury dla nowych nawierzchni lotniskowych

Nazwa organizacji lotniczej Klasyfikacja drogi startowej Głębokość tekstury [mm]

ICAO, EASA

A 0.10 – 0.14

B 0.15 – 0.24

C 0.25 – 0.50

D 0.51 – 1.00

E 1.01 – 2.54

Tab. 4. Wymagania w zakresie głębokości tekstury dla eksploatowanych nawierzchni lotniskowych
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szerokości (odpowiadającej szeroko-
ści styku opony koła pomiarowego 
testera tarcia z nawierzchnią). Układ 
pomiarowy do przyjętej metody oce-
ny właściwości przeciwpoślizgowych 
obejmuje (rys. 1):
- moduł do oceny szorstkości – po-

miar współczynnika tarcia,
- moduł do oceny głębokości tek-

stury – pomiar nowego współ-
czynnika CMPTD określającego 
ciągłą średnią głębokość profi lu i 
tekstury.

Pomiary w ramach badań przeprowa-
dzono na wytypowanych obiektach 
lotniskowych, przy prędkościach po-
miarowych 65 km/h i 95 km/h, na na-
wierzchniach wykonanych zarówno 
w technologii betonu cementowego 
jak i betonu asfaltowego, wiek na-
wierzchni przyjęto na podstawie fak-
tycznego okresu eksploatacji, tj. do 3 
lat. Zgodnie z przyjętym planem ba-
dań terenowych, dla każdych z okre-
ślonych warunków pomiarowych 
(np. prędkość pomiarowa 65 km/h, 
nawierzchnia wykonana w technolo-
gii betonu asfaltowego) wyznaczono 
6 odcinków pomiarowych, każdy o 
długości 100 m. Odcinki dla kon-
kretnych warunków pomiarowych 
zlokalizowane były na jednym EFL, 
np. droga kołowania wytypowane-
go obiektu testowego. Poszczególne 
odcinki traktowane były, jako poje-
dyncza próbka, natomiast 6 odcin-
ków dla danych warunków pomiaro-
wych, jako populacja próbek. Pomiar 
współczynników CMPTD i µ (zbudo-
wany układ pomiarowy) odbywał 
się w sposób ciągły na całej długości 
odcinka pomiarowego, z częstotli-
wością odczytu co 0.2 m dla CMPTD 
oraz 10 m dla µ. W związku z tym, do 
dalszych analiz przyjęto wyniki z od-
cinków 10 m dla poszczególnych od-
cinków pomiarowych. Ponadto, na 
każdym odcinku wykonano także po-
miary punktowe urządzeniem ELATe-
xtur (na 20 m, 40 m i 60 m odcinka 
pomiarowego). Schemat pomiarów 

 

2. Schemat pomiarów podczas badań terenowych
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3. Poziom zależności liniowej pomiędzy współczynnikami CMPTD a MPD
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wg przyjętej metodyki zaprezento-
wano na rysunku 2.
 W wyniku przeprowadzonych 
pomiarów terenowych zmierzono 
wartości dla współczynników okre-
ślających właściwości przeciwpośli-
zgowe nawierzchni lotniskowych. 
Wyniki z pomiarów terenowych 
współczynników CMPTD oraz MPD i 
ETD przedstawiono poniżej w tabe-
lach 5 - 8. Natomiast na rysunkach 
3 - 4 zaprezentowano histogramy 
przedstawiające współczynniki ko-
relacji liniowej określające poziom 
zależności liniowej pomiędzy współ-
czynnikami CMPTD a MPD i ETD (prze-
dział ufności 0,95). Natomiast wyzna-
czone na tej podstawie równania 
transformacji do przejścia z CMPTD 
na MPD i ETD przedstawiają się na-
stępująco: MPD=0.65×CMPTD+0.34; 
ETD=0.54×CMPTD+0.46 [10].
 Dzięki wyznaczonym równaniom 
transformacji, po wykonaniu pomia-
rów z wykorzystaniem zapropono-
wanej metody badania właściwości 
przeciwpoślizgowych można wy-
znaczyć współczynniki MPD i EDT na 
podstawie, których można dokonać 
oceny nawierzchni lotniskowych w 
odniesieniu do aktualnych wyma-
gań. Niemniej jednak, wyznaczone 
równania dają także możliwość za-
proponowania nowego kryterium 
średniej głębokości tekstury (ETD) w 
odniesieniu do nowych nawierzchni 
lotniskowych, tj.:
- dla nawierzchni wykonanych w 

technologii betonu asfaltowane-
go – 0.82 mm,

- dla nawierzchni wykonanych w 
technologii betonu cementowe-
go – 0.61 mm.

Podsumowanie

Z praktycznego punktu widzenia 
poruszony przez autorów temat jest 
niezwykle istotny, przede wszystkim 
w aspekcie bezpieczeństwa wykony-
wania operacji lotniczych. Cały czas 
dąży się do tego, aby nawierzchnie 

lotniskowe charakteryzowały się 
dobrymi właściwościami przeciw-
poślizgowymi. które powinny być 
zdefi niowane poprzez określone 
(wymagane) wartości, w tym przy-
padku współczynnika tarcia oraz głę-
bokości tekstury. 

 Uzyskane wyniki jednoznacznie 
wskazują, iż przy ocenie nawierzchni 
lotniskowych w zakresie jej tekstury 
należy przede wszystkim rozgrani-
czyć to czy ocena dotyczy nawierzch-
ni wykonanej w technologii betonu 
cementowego czy też betonu asfal-

Prędkość 

pomiarowa [km/h]

Technologia 

wykonania 

nawierzchni

Odcinek (próbka)

Wartości z pomiarów [mm]

CMPTD MPD ETD

65 Beton asfaltowy

1 1.05 0.81 0.85

2 1.13 0.93 0.94

3 1.03 1.11 1.09

4 1.21 1.30 1.28

5 0.95 1.04 1.03

6 1.11 0.89 0.91

Średnia: 1.08 1.01 1.02

Tab. 5. Wyniki z pomiarów terenowych dla betonu asfaltowego (65 km/h)

Prędkość 

pomiarowa [km/h]

Technologia 

wykonania 

nawierzchni

Odcinek (próbka)

Wartości z pomiarów [mm]

CMPTD MPD ETD

65 Beton asfaltowy

1 0.27 0.72 0.75

2 0.26 0.66 0.72

3 0.26 0.77 0.76

4 0.32 0.76 0.80

5 0.25 0.73 0.78

6 0.28 0.62 0.65

Średnia: 0.27 0.71 0.74

Tab. 6. Wyniki z pomiarów terenowych dla betonu asfaltowego (95 km/h)

Prędkość 

pomiarowa [km/h]

Technologia 

wykonania 

nawierzchni

Odcinek (próbka)

Wartości z pomiarów [mm]

CMPTD MPD ETD

65 Beton cementowy

1 0.27 0.42 0.54

2 0.26 0.45 0.56

3 0.28 0.59 0.67

4 0.28 0.55 0.64

5 0.29 0.77 0.82

6 0.28 0.37 0.50

Średnia: 0.28 0.53 0.62

Tab. 7. Wyniki z pomiarów terenowych dla betonu cementowego (65 km/h)

Prędkość 

pomiarowa [km/h]

Technologia 

wykonania 

nawierzchni

Odcinek (próbka)

Wartości z pomiarów [mm]

CMPTD MPD ETD

65 Beton cementowy

1 0.08 0.28 0.43

2 0.10 0.26 0.41

3 0.10 0.25 0.40

4 0.06 0.24 0.39

5 0.11 0.23 0.39

6 0.15 0.24 0.39

Średnia: 0.10 0.25 0.40

Tab. 8. Wyniki z pomiarów terenowych dla betonu cementowego (95 km/h)
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towego. Jak można zauważyć, zarów-

no w przypadku oceny nawierzchni 

przy zastosowaniu punktowej me-

tody pomiarowej (MPD i ETD), jak 

również zaproponowanej nowej me-

tody pomiarowej (CMPTD), wartości 

współczynników charakteryzujących 

teksturę nawierzchni są odpowied-

nio wyższe dla nawierzchni wykona-

nej w technologii betonu asfaltowe-

go, a dla nawierzchni wykonanej w 

technologii betonu cementowego 

odpowiednio niższe. Dlatego też, 

zdaniem autorów, należałoby wziąć 

pod rozwagę wprowadzenie od-

dzielnych wymagań w tym zakresie 

w odniesieniu do technologii wyko-

nania nawierzchni lotniskowej. 

 Zaproponowana nowa metoda 

pomiarowa w porównaniu do aktual-

nie stosowanych (punktowych) daje 

większe możliwości. Z badawczego 

punktu widzenia umożliwia przede 

wszystkim ciągły pomiar tekstury na-

wierzchni, co jak widać nie pozostaje 

bez znaczenia porównując wartości 

z pomiarów terenowych (widoczna 

różnica wartości). 

 Mając na uwadze uzyskane do-

tychczas i przedstawione wyniki, au-

torzy planują dalsze prace związane 

z analizą wyników w odniesieniu do 

pozostałych przedziałów wiekowych 

nawierzchni. Efekty prowadzonych 

badań i analiz w tym zakresie uzupeł-

nią dotychczasowy zbiór prac [6] [7] 

[1] [8] oraz będą stanowić podstawę 

do kolejnych opracowań związanych 

z tematyką tekstury nawierzchni lot-

niskowych.  

Materiały źródłowe

- Artykuły

[1] Blacha K., Wesołowski M. Skid 

Resistance Properties of Airfi eld 

Pavements in the Light of Appli-

cable Normative Rules, Journal of 

Konbin, Marzec 2019.

[2] Čelko J., Kovac M., Kotek P. Ana-

lysis of the Pavement Surface Te-

xture by 3D Scaner, Transporation 

Research Procedia 14.2994-3003, 

2016.

[3] Huang Y., Copenhaver T., Hempel 

P., Mikhail M. Development of Te-

xture Measurement System Ba-

sed on Continuous Pro-fi les from 

Three-Dimensional Scanning 

System, Transportation Research 

Record Journal of the Transpor-

tation Research Board. 2367 (2), 

2013.

[4] Islam S., Hossain M., Miller R. Evalu-

ation of pavement surface texture 

at the network level, Nondestruc-

tive Testing And Evaluation, tom 

34, nr 1, pp. 1-12, 2018.

[5] Meegoda J., Gao S. Evaluation of 

pavement skid resistance using 

high speed texture measure-

ment, Journal of Traffi  c and Trans-

portation Engineering, 2015.

[6] Wesołowski M., Blacha K., Iwa-

nowski P. Impact of Airfi eld Pave-

ment’s Operability on Its Anti-skid 

Properties, w Research Methods 

and Solutions to Current Trans-

port Problems, 2020.

[7] Wesołowski M., Blacha K. Estima-

ting the Impact of Texture Depth 

on the Roughness of Cement 

Concrete Airfi eld Pavements, Jo-

urnal of Konbin, Czerwiec 2019.

[8] Wesołowski M., Blacha K. Evalu-

ation of airfi eld pavement micro 

and macrotexture in the light of 

skid resistance (friction coeffi  -

cient) measurements, w MATEC 

Web of Conferences 262:05017, 

2019.

[9] Zhan Q. J. Li, Y., Yang G., Wang K. 

Pavement skid resistance as a 

function of pavement surface 

and aggregate texture properties, 

International Journal of Pavement 

Engineering, 2018.

[10] Zieja M., Wesołowski M., Blacha 

K., Iwanowski P. Analysis of the 

Anti-Skid Properties of New Air-

fi eld Pavements in Aspect of Ap-

plicable Requirements. Coatings 

(Road Surface Performance: Skid 

Resistance, Noise, and Rolling Re-

sistance), 2021, 11 (7).

- Opracowania techniczne lub inne

[11] Advisory Circular no: 150/5320-

12C, U.S. Department of Transpor-

tation, FAA, 1997 z późn. zm.

[12] Annex to ED Decision 2021/003/R 

"AMC & GM to Authority, Organi-

sation and Operations Require-

ments for Aerodromes — Issue 1, 

Amendment 5", EASA, 2021.

[13] Doc. 9137 Podręcznik służb por-

tu lotniczego Część 2 - Stan na-

wierzchni lotniskowych” (Airport 

Services Manual Part 2 - Pave-

ment Surface Conditions), ICAO, 

2002.

[14] Doc. 9157 Podręcznik projekto-

wania lotnisk Część 1 - Drogi star-

towe (Aerodrome Design Manual 

Part 1 - Runways), ICAO, 2006.

[15] Łatwo Dostępne Przepisy dla 

Lotnisk (Rozporządzenie UE 

139/2014), Europejska Agencja 

Bezpieczeństwa Lotniczego (EA-

-SA), 2019.

[16] NO-17-A501: 2015 Nawierzchnie 

lotniskowe. Badanie szorstkości. 

WCNJiK, 2015.

[17] PN-EN 13036-1: 2010 Cechy po-

wierzchniowe nawierzchni dro-

gowych i lotniskowych. Metody 

badań. Część 1: Pomiar głęboko-

ści makrotekstury metodą obję-

tościową, 2010.

[18] PN-EN ISO 13473-1: 2019-04 Cha-

rakterystyka tekstury nawierzchni 

przy użyciu profi li powierzchnio-

wych. Część 1: Określanie średniej 

głębokości profi lu, 2019.

[19] Załącznik 14 ICAO do Konwencji 

o Międzynarodowym Lotnictwie 

Cywilnym, Lotniska Tom I - Pro-

jektowanie i eksploatacja lotnisk, 

Organizacja Międzynarodowe-

go Lotnictwa Cywilnego (ICAO), 

2016 (wydanie 7).



39

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y9-10-11 / 2021

Transport lotniczy i infrastruktura lotniskowa

Wstęp

Prawidłowo wykonana i eksploatowa-
na nawierzchnia lotniskowa z betonu 
cementowego musi zapewnić bez-
pieczeństwo wykonywania operacji 
lotniczych. Ze względu na dużą masę 
startową współczesnych statków po-
wietrznych, które poruszają się z du-
żymi prędkościami przy starcie i lądo-
waniu, wymagana jest nawierzchnia 
o założonej nośności, odpowiedniej 

równości i szorstkości. W procesie 
użytkowania nawierzchni zachodzą 
procesy destrukcyjne spowodowane 
obciążeniami eksploatacyjnymi oraz  
czynnikami środowiskowymi. Poja-
wiające się uszkodzenia nawierzchni 
muszą być naprawiane. Niezwykle 
istotne jest, aby wykonywanie prac 
utrzymaniowych nie wstrzymywało 
na dłuższy okres czasu operacji lotni-
czych. Jedną z metod, która pozwala 
przywrócić wymagane parametry na-

wierzchni może być technologia in-
iekcji niskociśnieniowej.

Uszkodzenia nawierzchni 

betonowych

Nawierzchnie betonowe są niezwy-
kle praktyczne i ekonomiczne pod 
warunkiem, że wiemy jak się z nimi 
obchodzić podczas eksploatacji oraz 
jak eliminować przyczyny pojawia-
jących się uszkodzeń. Generalnie, 

Streszczenie: W procesie użytkowania nawierzchni lotniskowych obserwuje się zachodzące procesy destrukcyjne płyt betonowych spo-
wodowane obciążeniami eksploatacyjnymi oraz czynnikami środowiskowymi. Jednym z najczęściej spotykanych uszkodzeń nawierzchni 
betonowych są progi (uskoki) - przemieszczenia pionowe krawędzi płyt lub przemieszczenia na pęknięciach płyt, będące następstwem 
uszkodzeń podłoża gruntowego lub podbudowy. Wykonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego nawierzchni pozwala na mo-
nitorowanie zachodzących zmian i jednocześnie planowanie napraw, co wiąże się z doborem właściwych materiałów do ich wykonania. 
Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu stabilizacji i poziomowania płyt betonowych nawierzchniowych w technologii iniekcji 
niskociśnieniowej z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów iniekcyjnych (żywic). Technologia reniwelacji płyt znajduje zastosowanie 
w miejscach osiadania trwale wzmacniając podłoże gruntowe, względnie podbudowę, jak również pozwala przywrócić żądane parametry 
równości nawierzchni. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, jak również wyniki testów terenowych wykonanych przed 
pracami iniekcyjnymi oraz po ich zakończeniu na przykładzie prac realizowanych na jednym z obiektów lotniskowych w Polsce. W artykule 
przedstawiono m.in. wyniki badań nośności i równości nawierzchni oraz wyniki badań z wykorzystaniem georadaru. Przestawiona techno-
logia należy do rozwiązań naprawczych nieinwazyjnych i robót krótkotrwałych.

Słowa kluczowe: Nawierzchnia betonowa; Iniekcje geotechniczne; Klawiszowanie płyt

Abstract: In the process of using airport pavements, destructive processes of concrete slabs caused by operational loads and environmental 
factors are observed. One of the most common damage to concrete surfaces are thresholds (faults) - vertical displacements of the edges of 
the slabs or displacements on the cracks of the slabs, resulting from damage to the subsoil or foundation. Performing periodic inspections 
of the technical condition of the pavement allows you to monitor the changes taking place and at the same time plan repairs, which is as-
sociated with the selection of appropriate materials for their implementation. This article is devoted to the issue of stabilization and leveling 
of concrete pavement slabs in the low-pressure injection technology with the use of specialized injection materials (resins). The technology 
of slab re-leveling is used in places of settlement, permanently strengthening the subsoil or substructure, as well as allowing to restore the 
required parameters of pavement evenness. The article presents the results of laboratory tests as well as the results of fi eld tests carried out 
before and after the injection works, based on the example of works carried out at one of the airport facilities in Poland. The article presents, 
among others the results of the load-bearing and evenness tests of the pavement and the results of the tests with the use of GPR. The pre-
sented technology belongs to non-invasive repair solutions and short-term works.

Keywords: Concrete pavement; Geotechnical injections; Keystrokes

Stabilization of the subsoil and leveling of concrete paving slabs

Agnieszka Poteraj-
Oleksiak

Mgr inż. 

Cover Technologies Sp. z o.o., 

agnieszka.poteraj@cover.net.pl

Stabilizacja podłoża gruntowego i poziomowanie 
betonowych płyt nawierzchniowych

Danuta Kowalska

Mgr inż.

Instytut Techniczny Wojsk 

Lotniczych

danuta.kowalska@itwl.pl

Mariusz Wesołowski

Dr hab. inż.

Instytut Techniczny Wojsk 

Lotniczych

mariusz.wesolowski@itwl.pl



40

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 9-10-11 / 2021

Transport lotniczy i infrastruktura lotniskowa

uszkodzenia dzielimy na dwa typy: 
strukturalne i powierzchniowe. Uszko-
dzenia strukturalne, czyli świadczące 
o trwałości konstrukcji nawierzchni to 
przede wszystkim pęknięcia płyt za-
początkowane na powierzchni lub w 
spodzie warstw, deformacje szczelin, 
osiadanie (klawiszowanie) płyt [5, 6, 
7]. Uszkodzenia powierzchniowe, czyli 
świadczące o trwałości warstwy jezd-
nej, to ścieranie nawierzchni, złuszcze-
nia powierzchniowe (płytkie i głębo-
kie), pęknięcia włoskowate, siatkowe, 
pęknięcia mrozowe oraz uszkodzenia 
krawędziowe płyt. Natomiast uszko-
dzenia punktowe stanowią kraterki 
(drobne pustki powietrzne), odpryski 
pomarglowe, ubytki głębokie oraz 
wyłamania naroży płyt betonowych 
[4, 8]. Przykładowo, obłamanie krawę-
dzi płyty w wyniku osiadania przedsta-
wiono na rys. 1.
 Trwałość konstrukcji nawierzchni 
warunkowana jest jej uszkodzeniami 
strukturalnymi, będącymi rezultatem 
oddziaływania na nią ruchu pojazdów. 
Powoduje to cykliczne powstawanie 
naprężeń i odkształceń rozciągają-
cych w nawierzchni, wywołujących 
w długim czasie eksploatacji spękania 
zmęczeniowe. Liczba obciążeń prze-
niesionych przez nawierzchnię okre-
ślana jest terminem trwałości zmę-
czeniowej. O trwałości zmęczeniowej 
decyduje konstrukcja nawierzchni 
(grubość warstw) i jakość (parametry 

mechaniczne) materiałów [7]. 
 Strategia utrzymania stanu na-
wierzchni danego typu musi 
uwzględniać powierzchniowe za-
biegi utrzymaniowe wykonywane z 
odpowiednią częstotliwością, tak aby 
nie nastąpiło nadmierne uszkodzenie 
nawierzchni, którego skutkiem może 
być istotne zmniejszenie jej trwałości 
strukturalnej. Trzeba tu dodać, że nie 
istnieją nawierzchnie niewymagające 
zabiegów konserwujących. Trwałość 
nawierzchni należy rozumieć w isto-
cie jako zbiór rozmaitych cech, które 
decydują o czasie eksploatacji na-
wierzchni (drogi) i kosztach jej utrzy-
mania [7].

Osiadanie płyt betonowych

Osiadanie płyt betonowych jest jed-
nym z częściej występujących zjawisk 
w trakcie użytkowania nawierzchni 
komunikacyjnych. Spowodowane jest 
brakiem współpracy pomiędzy płyta-
mi, brakiem dostatecznego podpar-
cia, co w konsekwencji pod dużym 
obciążeniem prowadzi do nierów-
nomiernego obniżania się płyt [1]. 
Brak dostatecznego podparcia płyt 
nawierzchniowych spowodowane 
może być problemami występujący-
mi w podbudowie. Takie przyczyny jak 
rozluźnienie materiału podbudowy 
wskutek penetracji wody, wypłukiwa-
nie materiału prowadzi do jej osłabie-
nia. Skrajnie pod płytą mogą występo-
wać puste przestrzenie tzw. kawerny, 
które zdecydowanie obniżają nośność 
konstrukcji. 
 Zjawisko osiadających płyt powin-
no zostać wyeliminowane natych-
miast po identyfi kacji przyczyn [7]. W 
przeciwnym razie osłabiona konstruk-
cja ulegać będzie dalszej szybkiej de-
gradacji przejawiającej się w postaci 
pęknięć płyt, obłamań krawędzi itp. 
W przypadku lotnisk, przemieszczenia 
krawędzi płyt do 1 cm nie stanowią 
czynnika, który eliminuje nawierzch-
nię z ruchu lotniczego, lecz ogranicza 
jej wykorzystanie. Powstanie progów 
między krawędziami sąsiednich płyt 

nawierzchniowych powoduje wiele 
trudności w eksploatacji, takich jak za-
stoiska wody, powierzchnie oblodzo-
ne w okresie zimowym, deformacje ni-
welety i ich dalsze konsekwencje [5, 8]. 
Wystąpienie progów między krawę-
dziami poszczególnych płyt wiąże się 
z pogorszeniem się stanu równości [2], 
może wpływać na nośność konstrukcji 
[3], co może spowodować negatywne 
konsekwencje dla poruszającego się 
po nich statku powietrznego. 

Iniekcje geotechniczne

W zakresie napraw strukturalnych 
skutecznym i sprawdzonym rozwiąza-
niem są iniekcje geotechniczne, czyli 
nieuciążliwa i nieinwazyjna technolo-
gia wzmacniania i stabilizacji podłoża 
gruntowego oraz konstrukcji [1, 9]. Za-
pobiega to m. in. osuwaniu się grun-
tu, co skutkować może powstawaniu 
awarii czy katastrof budowlanych. Sta-
bilizację gruntu stosuje się głównie  w 
miejscach trudno dostępnych, gdzie 
mobilizacja ciężkiego sprzętu jest 
niemożliwa z przyczyn technicznych 
i ograniczeń ekonomicznych. Iniek-
cja z  powodzeniem zastępuje tech-
nologię jet grouting w tego rodzaju 
sytuacjach. Nieodzownie towarzyszy 
zagadnieniu głębokiego fundamen-
towania, mikrotunelingu, umacniania 
skarp i wykopów. 
 Iniekcja do celów geotechnicznych 
jest procesem, w którym pompowalny 
materiał jest zdalnie wprowadzany do 
gruntu. Jest on pośrednio kontrolowa-
ny przez dobór własności reologicz-
nych iniektu oraz parametrów wtła-
czania, tj. ciśnienia, objętości, wydatku. 
W zakresie iniekcji geotechnicznej wy-
różnia się dwa jej typy [10]. Pierwszy 
to iniekcja bezprzemieszczeniowa wy-
pełniająca, polegającą na zastąpieniu 
wody lub przestrzeni porowej w grun-
cie, iniektem lub zaprawą, bez wyraź-
nych przemieszczeń gruntu. Termin 
ten obejmuje iniekcję penetracyjną i 
wypełnienie objętościowe. Drugim ty-
pem jest iniekcja przemieszczeniowa 
(rozpychająca) – iniekcja podłoża w 1. Obłamanie krawędzi płyty w wyniku osiadania
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taki sposób, że powoduje ona defor-
mację, ściśnięcie lub przemieszczenie 
gruntu [10].
 Technologia wykonania dotyczy 
procesu iniekcji stabilizującej suche 
i wilgotne grunty jak i wypełnienie 
ubytków, kawern oraz pustych prze-
strzeni w strukturze gruntu. Zakres 
użycia uzależniony jest od tempera-
tury i mieści się w granicach: +3 °C - 
+30°C dla materiałów na bazie żywic. 
 Zastosowanie inteligentnych dwu-
komponentowych materiałów szyb-
kosprawnych na bazie żywic eliminuje 
konieczność rozbiórki obiektu, prace 
iniekcyjne wykonywane są w sposób 
bezinwazyjny polegający na nawier-
ceniu przez płyty nawierzchniowe 
prostopadłych otworów o średnicy 
nie większej niż 14 mm (rys. 2). Do-
kładny dobór parametrów iniektu 
powinien zostać poprzedzony wyko-
naniem badań, a w niektórych przy-
padkach odcinka próbnego celem 
rozpoznania sytuacji oraz doprecyzo-
wania parametrów materiału iniekcyj-
nego pod kątem spienialności (spie-
nialny – ekspansywny, niespienialny, 
niskoekspansywny), lepkości (lepki, 
niskolepki), chłonności ze względu na 
zastany stan i rodzaj podłoża.
  
Materiały do iniekcji 

geotechnicznych

Materiały stosowane w iniekcjach 
wzmacniających to dwuskładnikowe 
systemy krzemianowo – izocjaniano-
we, otrzymywane przez zmieszanie 
składnika A i składnika B w stosunku 
objętościowym 1:1 [9]. Materiały takie 

wykorzystywane są w drogownictwie 
do iniektowania i unoszenia elemen-
tów betonowych dróg, wypełniania 
mniejszych pustek oraz stabilizowania 
i konsolidowania luźnych skał i pia-
sków. Ponadto służą do wzmacnia-
nia i uszczelniania kruchych i słabych 
warstw górotworu oraz węgla o róż-
nych stopniach zawilgocenia, skłon-
nych do odspajania się od calizny. Słu-
żą także do uszczelniania wycieków 
wody i gazów. 
 Cechy charakterystyczne ww. mate-
riałów to:
- wysoka wytrzymałość mechanicz-

na,
- uzyskiwanie w krótkim czasie za-

danej wytrzymałości,
- niewrażliwość na wodę,
- niska temperatura utwardzania,
- dobre właściwości hydro- i gazo 

izolacyjne,
- właściwości antyelektrostatyczne,
- trudnopalność.

Przebieg prac związanych z iniekcją 
pod płytą betonową
- prace zabezpieczające;
- wytyczenie siatki otworów mijan-

kowo co 1 – 1,5 m, przy krawę-
dziach płyt co 0,5 -1 m;

- nawiercenie prostopadłych otwo-
rów iniekcyjnych o śr. 14 – 16 mm 
na wskroś płyty w w/w siatce; 

- osadzenie stalowych lanc iniekcyj-
nych w w/w otworach; 

- wykonanie iniekcji niskociśnienio-
wej (do 20 bar) szybkosprawną, 
konstrukcyjną żywicą. 

- usunięcie lanc i zaślepienie otwo-
rów;

- prace porządkowe;
- sporządzenie raportu z przebiegu 

prac iniekcyjnych.

Sposób wykonania iniekcji

Iniekcja prowadzona jest przez bieżą-
cą lancę aż do momentu zatamowa-
nia dalszego przepływu (gwałtowny 
wzrost ciśnienia i zatrzymanie pom-
py), pojawienia się „świeżej” żywicy w 
sąsiednim otworze iniekcyjnym lub 
osiągnięcia maksymalnego ciśnienia 
[9]. Zalecany kierunek iniekcji to sys-
tematyczne iniektowanie w jednym 
kierunku. Przy iniekcji wzmacniającej 
proces iniekcji rozpoczynamy z jednej 
strony i prowadzimy w miarę postępu 
w przeciwnym kierunku. W tym  celu 
odpowiednia lanca iniekcyjna za-
opatrzona jest w zawór zamykający. 
Przez tą lancę dokonuje się iniekcji do 
momentu, aż materiał wypełniający 
wydostanie się przez następną lancę, 
nastąpi gwałtowny wzrost ciśnienia 
lub ciągłość gruntu zostanie przerwa-
na. Tu rozpoczyna się na nowo proces 
iniekcji, aż do uzyskania efektu w/w 
na kolejnej lancy. W niektórych miej-
scach może zajść potrzeba wykonania 
indywidulanej siatki rozmieszczenia 
lanc w celu ominięcia przeszkód lub 
braku dostępu. Iniekcja powinna być 
po możliwie jak najkrótszej przerwie 
kontynuowana. Przy jak najmniejszym 
ciśnieniu podającym można uzupeł-
niać kończący się materiał wypełnia-
jący. Przerwa w iniekcji niesie ze sobą 
ryzyko niedostatecznego wypełnie-
nia struktury iniektowanego ośrodka. 
Jeżeli przerwa jest niezbędna, należy 

 
2. Zastosowanie iniekcji geotechnicznej do unoszenia płyty w nawierzchni betonowej



42

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 9-10-11 / 2021

Transport lotniczy i infrastruktura lotniskowa

kontynuować iniekcję w następnym 
pakerze, po stwardnieniu żywicy. 
 Maksymalne ciśnienie podczas in-
iekcji nie powinno przekraczać 20 bar. 
Natomiast niedopuszczalne jest ro-
zerwanie gruntu żyłą materiału i nie-
kontrolowane tłoczenie iniektu w śro-
dowisko gruntu. Na pompie ciśnienie 
iniekcji można od czytać bezpośred-
nio na manometrze. Wyższe ciśnienie 
może prowadzić do sedymentacji 
materiału, rozwarstwienia gruntu lub 
uszkodzenia konstrukcji. Stan tech-
niczny danego elementu budowlane-
go może także wymagać ograniczenia 
ciśnienia iniekcji.

Przykład zastosowania technologii 

iniekcji geotechnicznej na bazie 

żywic (polimerów) na nawierzchni 

lotniskowej

Technologię iniekcji niskociśnieniowej 
zastosowano do wyrównania płyty 
betonowej na płycie postoju samolo-
tów na jednym z obiektów lotnisko-
wych w Polsce. 
 Wstępnie, w Zakładzie Lotnisko-
wym Instytutu Technicznego Wojsk 
Lotniczych w warunkach laborato-
ryjnych wykonano badania modu-
łu sprężystości dwóch materiałów 
stosowanych w technologii iniekcji 
niskociśnieniowej, celem wytypowa-
nia jednego z nich do zastosowania 
w badaniach terenowych. Próbki do 
badań wykonano z materiałów dwu-
komponentowych: Cover Geolift 2K 
i Cover Geopur 2K, stosowanych w 
technologii iniekcji wypełniającej i 
rozpychającej. Sieczny ustabilizowany 
moduł sprężystości określono metodą 
B wg PN-EN 12390-13:2014-02 [11], 
zmodyfi kowaną empirycznie (rys. 3). 
Do wykonania badań wykorzystano 
maszynę wytrzymałościową do prób 
statycznych typu 50-C9842 fi rmy Con-
trols oraz 3 czujniki odkształceń typu 
55-C0222/G fi rmy Controls o ustawio-
nej bazie pomiarowej L0 = 120 mm i 
zakresie pomiarowym 118,5 ÷ 121,5 
mm (rys. 4). Wyniki badań przedsta-
wiono w tab. 1. Ostatecznie, do prac 

 

 
  

3. Wykres badania modułu sprężystości: a) wg PN-EN12390-13:2014-02, metoda B; b) metoda zmody$ kowana

 

6. Nawiercenie otworów iniekcyjnych o średnicy 14-16 mm (zgodnie z wytyczoną siatką)

4. Badanie modułu sprężystości próbki materiału do iniekcji geotechnicznej, a) próbka z materiału 

Cover Geolift 2K przygotowana do badania b) widok próbki z materiału Cover Geopur 2K w maszynie 

wytrzymałościowej

5. Widok obniżenia krawędzi płyty na stanowisku postojowym (zalana wodą)

– szczelina oznaczona nr 2
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terenowych wytypowano materiał 
Cover Geolift 2K, dla którego śred-
nia wartość siecznego ustabilizowa-
nego modułu sprężystości wyniosła 
680 MPa. 
 Widok sklawiszowanych płyt po-
kazano na rys. 5. Po oczyszczeniu ba-
danej nawierzchni oczyszczarką lotni-
skową, nawiercono otwory iniekcyjne 
(rys. 6) zgodnie z wytyczoną siatką, w 
których osadzono stalowe lance in-
iekcyjne (rys. 7), po czym wykonano 
iniekcje niskociśnieniową, kontrolując 
w trakcie robót przemieszczenia kon-
strukcji (rys. 8). 
 Przed rozpoczęciem prac i po wy-
konaniu iniekcji wykonano badanie 
nośności (współpracy płyt betono-
wych), równości oraz badania geora-
darowe. Układ konstrukcyjny stanowi-
ły warstwy: beton nawierzchniowy o 
grubości 20 cm, warstwa poślizgowa 
(papa) oraz podłoże gruntowe (piasek 
średni).
 Badania georadarowe wykonano 
wykorzystując system georadarowy 
RIS MF HI-MOD#1 włoskiej fi rmy IDS, 
wyposażony w antenę dwuczęstotli-
wościową o zakresie 600-2000 MHz.  W 
trakcie pomiarów, ze względu wystę-
pujące zawilgocenie powierzchni ele-
mentu oraz lokalnie występujące ka-
łuże, zasięg głębokościowy georadaru 
wyniósł ok. 1,0 m p.p.t. Na rys. 9 przed-
stawiono profi l charakterystyczny dla 
analizowanego obszaru przed iniekcją, 
a na rys. 10 – profi l charakterystyczny 
po iniekcji. Na poszczególnych profi -
lach numerami oznaczono widoczne 
szczeliny dylatacyjne pomiędzy pły-
tami. Występujące zaniżenie spągu 
warstwy położonej bezpośrednio pod 
konstrukcją unoszonej płyty pozwa-
la sądzić, iż nastąpiło zmniejszenie 
stopnia zagęszczenia gruntu w tym 
rejonie, względem podłoża znajdują-
cego się w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Najprawdopodobniej w wyniku tego 
zjawiska nastąpiło przemieszczenie 
się płyty betonowej. Badania geora-
darowe wykonane po przeprowadze-
niu zabiegu iniekcji wykazały zmiany 
w podłożu gruntowym położonym 

bezpośrednio pod konstrukcją płyty. 
Na echogramach zauważono obszar 
wykazujący inną charakterystykę w 
porównaniu do podłoża gruntowego. 
W powiązaniu z przeprowadzonymi 
zabiegami należy przypuszczać, iż jest 
to wprowadzony materiał iniekcyjny. 
Znaczna część materiału została wpro-
wadzona pod płytę bezpośrednio są-

siadującą z płytą podnoszoną.
 Pomiary nierówności wykonano 
przy pomocy łaty o długości 3 m. 
Ocenę stanu równości nawierzchni 
przeprowadzono na podstawie kry-
terium wadliwości, zgodnie z NO-
-17-A502:2015 i NO-17-A204:2015 [12, 
14]. Pomiary odbywały się na losowo 
wybranych miejscach, na których 

  

a) b) c) 

8. Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczonej folią płyty (a). Kontrolowanie w trakcie robót 

iniekcyjnych przemieszczeń konstrukcji (b, c)

7. Osadzenie w nawierconych otworach, stalowych lanc iniekcyjnych

nr 

próbki
Cover Geolift 2K Cover Geopur 2K

d ε
p,2

ε
a,3

Δε
S

E
C,S

d ε
p,2

ε
a,3

Δε
S

E
C,S

[mm] [10-6] [10-6] [10-6] [MPa] [mm] [10-6] [10-6] [[10-6] [MPa]

1 155,0 389,1 4516,5 4127,4 680 153,0 472,9 4705,1 4232,2 1540

2 155,0 326,8 4517,0 4190,2 670 153,0 847,7 4722,1 3874,4 1680

3 155,0 571,1 4661,5 4090,4 680 153,0 881,1 4924,8 4043,7 1610

Wartość średnia 680 Wartość średnia 1610

Tab. 1. Zestawienie wyników badań siecznego ustabilizowanego modułu sprężystości przy ściskaniu 

materiału Cover Geolift 2K i Cover Geopur 2K
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nie było przeszkód mogących mieć 
wpływ na wartość mierzonych nie-
równości. W wyniku przeprowadzo-
nych badań stwierdzono, ze stan rów-
ności po wykonaniu iniekcji polepszył 
się o 3,7 % względem wyników uzy-
skanych przed wykonaniem iniekcji.
 Badanie współpracy sąsiadujących 
ze sobą płyt betonowych, wbudowa-
nych w nawierzchnię badanego ob-
szaru, wykonano za pomocą ciężkie-
go ugięciomierza lotniskowego typu 

HWD (Heavy Weight Defl ectometer). 
Na rys. 11 przedstawiono ugięciomierz 
udarowy typu HWD w trakcie wyko-
nywania pomiarów ugięć sprężystych 
nawierzchni badanego odcinka w 
miejscu połączenia płyt betonowych. 
Badanie przeprowadzono dokonując 
pomiarów ugięć sprężystych na kra-
wędziach sąsiadujących ze sobą płyt 
betonowych ocenianej nawierzchni 
lotniskowej płytą o średnicy 450 mm, 
z siłą przekazywaną na nawierzch-

nię wynoszącą około 200 kN. Wyniki 
badania współpracy płyt betono-
wych przed i po wykonaniu iniekcji 
zestawiono w tab. 2. W czasie badań 
wykonano również pomiary ugięć 
sprężystych na środku płyty betono-
wej przed wykonaniem iniekcji (stan 
odniesienia) i po wykonaniu zabiegu, 
zgodnie z normą NO-17-A500:2016 i 
NO-17-A204:2015 [13, 14]. Następnie 
w wyniku przeprowadzonej analizy 
porównano wartości pomierzonych 
ugięć sprężystych i wartości modułów 
zastępczych konstrukcji (tab. 3). Na 
podstawie uzyskanych wyników ba-
dań można stwierdzić, że współpraca 
między płytami przed wykonaniem 
iniekcji była ograniczona i średnia war-
tość współczynnika przenoszenia ob-
ciążeń wynosiła 66,1%. Po wykonaniu 
iniekcji wartość średnia współczyn-
nika przenoszenia obciążeń wyniosła 
83,4%, co oznacza dobrą współpracę 
płyt. Biorąc pod uwagę powyższe, na-
leży stwierdzić, że badana technologia 
wpływa na poprawę współpracy płyt 
przy przenoszeniu obciążenia. Wyniki 
pomiarów ugięć sprężystych wskazu-
ją, że wykonana iniekcja przyczyniła 
się do zwiększenia ugięć sprężystych 
nawierzchni (1075,4 μm) o 34,3% 
względem stanu sprzed wykonania 
zabiegu (800,8 μm). Średnia wartość 
obliczonego modułu zastępczego 
konstrukcji nawierzchni po wykona-
niu iniekcji (515,1 MPa) zmniejszyła się 
o 25,4% względem stanu odniesienia 
(690,6 MPa).

Podsumowanie

Ze względu na zachodzące procesy 
destrukcyjne w betonie i pojawiają-
ce się w związku z tym uszkodzenia 
betonu, istotne jest wykonywanie 
okresowych przeglądów stanu tech-
nicznego nawierzchni, które pozwa-
lają na monitorowanie zachodzących 
zmian i jednocześnie planowanie prac 
utrzymaniowych polegających na 
wykonywaniu napraw oraz zabiegów 
zabezpieczających. W przypadku lot-
nisk wszelkiego rodzaju uszkodzenia 

 

 

11. Ugięciomierz udarowy typu HWD podczas pomiarów ugięć sprężystych

 

 

Obni enie sp!gu warstwy 

32 1 

9. Echogram prezentujący pro$ l podłużny (obejmujący 4 płyty) uzyskany w wyniku pomiaru georada-

rem przed wykonaniem iniekcji. Numerami oznaczono szczeliny dylatacyjne

 

 

 

materiał iniekcyjny 

1 
2

10. Echogram prezentujący pro$ l podłużny uzyskany w wyniku pomiaru po wykonaniu iniekcji
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płyt, stwarzają zagrożenie dla bezpie-
czeństwa poruszających się statków 
powietrznych.
 Technologia iniekcji niskociśnienio-
wej z wykorzystaniem szybkospraw-
nych żywic iniekcyjnych (geopolime-
rów) pozwala na poziomowanie płyt w 
nawierzchni betonowej bez koniecz-
ności rozbiórki obiektu (demontażu 
płyt) z jednoczesnym przywróceniem 
wymaganych parametrów nawierzch-
ni odnośnie do równości. W wyniku 
iniekcji następuje też dogęszczenie, 
konsolidacja rozluźnionych mas grun-
tu, wypełnienie pustych przestrzeni, 
wypełnienie warstw wodonośnych.
 Na lotniskach w Polsce brak jest do-
świadczenia w stosowaniu technologii 
iniekcji geotechnicznych do usuwania 
progów między krawędziami sąsied-
nich płyt betonowych. Z tego wzglę-
du wykonany odcinek doświadczalny 
będzie przedmiotem obserwacji i dal-
szych badań, dotyczących zmian para-
metrów konstrukcji w czasie.  
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Stan nawierzchni w trakcie pomiaru

Naprężenie pod 

płytą
Siła zrzutu Ugięcie Moduł zastępczy

[kPa] [kN] [μm] [MPa]

Przed wykonaniem iniekcji 

(stan odniesienia)
1229,00 195,51 800,80 690,6

Po wykonaniu iniekcji 1231,00 195,83 1075,40 515,1

Tab. 3. Wyniki pomiarów ugięć sprężystych

Punkt pomiarowy

Naprężenie pod 

płytą
Siła zrzutu

Ugięcie czujnika 

nr 2

Ugięcie czujnika 

nr 3
J

[kPa] [kN] [μm] [μm] [%]

Badania przed iniekcją

1 1277,00 203,02 1580,20 967,80 61,2

2 1233,00 196,07 1051,00 694,20 66,1

3 1253,00 199,28 2009,30 1387,50 69,1

4 1226,00 194,95 1177,10 766,30 65,1

5 1243,00 197,66 1355,50 864,20 63,8

6 1232,00 195,91 1132,70 808,10 71,3

Wartość średnia: 66,1

Badania po iniekcji

1 1251,00 198,88 977,90 727,90 74,4

2 1224,00 194,59 798,10 726,10 91,0

3 1217,00 193,48 1055,60 828,20 78,5

4 1235,00 196,34 1089,60 858,70 78,8

5 1245,00 198,01 879,10 736,60 83,8

6 1248,00 198,45 751,10 705,00 93,9

Wartość średnia: 83,4

Tab. 2. Wyniki badania współpracy płyt betonowych przed wykonaniem iniekcji 

(stan odniesienia) i po wykonaniu iniekcji



46

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 9-10-11 / 2021

Transport drogowy

Wstęp

W ramach realizacji grantu badawcze-
go „Nowoczesne technologie materia-
łowe” Katedra Dróg i Lotnisk Politech-
niki Wrocławskiej w latach 2018-2021 
brała udział w projekcie: „Innowacyjna 
technologia wykorzystująca opty-
malizację środka wiążącego przezna-
czonego do technologii recyklingu 
głębokiego na zimno konstrukcji na-
wierzchni zapewniająca jej trwałość 
eksploatacyjną”. Zakres tematu ba-
dawczego obejmował ocenę wpływu 
innowacyjnego środka wiążącego na 

właściwości fi zyczne, mechaniczne i 
reologiczne recyklowanej podbudo-
wy wykonanej z mieszanki mineralno-
-spoiwowej z emulsją asfaltową i asfal-
tem spienionym.
 Opracowano procedury badań i 
oceny właściwości mieszanek drogo-
wych zawierających: destrukt asfalto-
wy, różne składniki mineralne, spoiwo 
dedykowane (składające się z cemen-
tu, wapna i ubocznych produktów 
pylastych) pochodzące z cementow-
ni oraz lepiszcze asfaltowe w postaci 
emulsji asfaltowej bądź asfaltu spie-
nionego. Przygotowano także wytycz-

ne technologii recyklingu głębokiego 
na zimno z emulsją asfaltową oraz de-
dykowanym spoiwem.
 Jednym z materiałów służącym 
do wykonania warstw podbudowy 
drogowej są mieszanki mineralno-
-cementowo-emulsyjne. Innowacyj-
ne podejście w temacie badawczym 
polegało na zastosowaniu w składzie 
tych mieszanek innowacyjnego spo-
iwa w zastępstwie cementu w po-
łączeniu z destruktem asfaltowym 
i lepiszczem asfaltowym. Podstawą 
analiz było określenie wpływu spoiwa 
dedykowanego na parametry wytrzy-

Streszczenie: W niniejszym referacie przedstawiono możliwości powtórnego zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu w kon-
strukcjach nawierzchni drogowych. Materiały odpadowe pochodziły ze starych i zniszczonych warstw nawierzchni. Destrukt asfaltowy został 
wykorzystany do wytworzenia nowych warstw nawierzchni drogowych – warstw podbudowy. Warstwy podbudowy wykonano z mieszanek 
mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE). Głównym celem była ocena wpływu destruktu asfaltowego w mieszankach MCE na właściwości 
fi zyczne, mechaniczne i reologiczne recyklowanej podbudowy. Zastosowanie destruktu asfaltowego w mieszankach MCE redukuje koszty 
budowy dróg oraz pozwala na ekologiczne współistnienie inwestycji ze środowiskiem. Wyniki badań opracowano w ramach projektu pt. 
„Innowacyjna technologia wykorzystująca optymalizację środka wiążącego przeznaczonego do recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji 
nawierzchni zapewniająca jej trwałość eksploatacyjną” (TECHMATSTRATEG1/349326/9/NCBR/2017) w ramach przedsięwzięcia naukowego 
Badań Strategicznych oraz Programu Rozwojowego „Nowoczesne technologie materiałowe” (TECHMATSTRATEG I), który był fi nansowany 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Słowa kluczowe: Mieszanka MCE; Recykling nawierzchni drogowych; Destrukt asfaltowy; Cementowe pylaste produkty uboczne

Abstract: This paper presents the possibilities of reusing recycled materials in road pavement constructions. Waste materials came from 
old and damaged pavement layers. The reclaimed asphalt pavement (RAP) was used to create new layers of road surfaces - the base layers. 
The base layers were made of mineral-cement-emulsion mixtures (MCE). The main issue was to assess the impact of the RAP in MCE mixes 
on the physical, mechanical and rheological properties of the recycled base layer. The use of reclaimed asphalt in MCE mixes reduces road 
construction costs and allows for the ecological coexistence of the investment with the environment. The research results were developed 
as part of the project entitled "The innovative technology used the binding agent optimization that provides the long service life of the 
recycled base layer" (TECHMATSTRATEG1/349326/9/NCBR/2017) within the scientifi c undertaking of Strategic Research and Development 
Program entitled "Modern Materials Technology" (TECHMATSTRATEG I), which is fi nanced by the National Center for Research and Develop-
ment (Polish NCBiR).

Keywords: MCE mixture; Road pavement recycling; Reclaimed asphalt pavement (RAP); Cement dusty by-products

Application of reclaimed asphalt in recycled road pavements
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małościowe mieszanek mineralno-ce-
mentowo-emulsyjnych (MCE). Zakres 
badań przedstawionych w tym arty-
kule obejmował: wytrzymałość mie-
szanek MCE na rozciąganie pośrednie 
określone metodą ITS oraz odporności 
na działanie czynników atmosferycz-
nych określonych metodami: TSR, ITSR 
oraz AASHTO.  

Materiały recyklowane 

w drogownictwie

Zagadnienie ochrony środowiska jest 
bardzo istotne, szczególnie z uwagi na 
postępującą degradację i eksploatację 
otaczającej nas natury. Wobec zmniej-
szających się naturalnych zasobów 
materiałowych pojawił się problem 
powtórnego wykorzystania materia-
łów z już istniejących, ale wyeksplo-
atowanych obiektów budowlanych. 
Powtórne wykorzystanie zużytych 
materiałów (recykling) obserwowane 
jest także w budownictwie drogo-
wym. 
 Do budowy nawierzchni drogo-
wych, jak i lotniskowych można za-
stosować nie tylko nowe, nieprzetwo-
rzone jeszcze materiały, ale także te 
pochodzące z recyklingu. Recykling 
nawierzchni drogowych umożliwia 
powtórne wykorzystanie materiałów 
drogowych, które po odpowiednim 
doziarnieniu i wymieszaniu ze spoiwa-
mi typu asfalt lub cement przy ich od-
powiedniej zawartości procentowej, 
tworzą pełnowartościowe produkty 
materiałowe.
 Recykling stosowany w budow-
nictwie drogowym dostarcza bardzo 
wiele wymiernych korzyści: zmniejsza 
zapotrzebowanie na surowce mine-
ralne, obniża koszty transportu kru-
szywa, wpływa na znaczne obniżenie 
liczby składowisk odpadów pocho-
dzących ze zniszczonych nawierzchni 
drogowych.
 W pracach naukowych z zakresu 
budownictwa publikowanych w naj-
lepszych czasopismach branżowych 
wykazano, że warstwy konstrukcji 

drogowych z zawartością różnego ro-
dzaju dodatków oraz tzw. destruktu 
asfaltowego uzyskują bardzo dobre 
właściwości mechaniczne, niejedno-
krotnie lepsze niż mieszanki składają-
ce się tylko ze składników naturalnych 
[29]. Ponadto doświadczenia chińskie 
potwierdziły możliwość zastosowania 
żużla betonowego i cegły do kon-
strukcji nawierzchni nasypów auto-
strad [12, 13]. W nasypach drogowych 
można zastosować odpady budowla-
ne pochodzące z rozbiórki obiektów 
budowlanych [5, 26, 27]. Ten sam ma-
teriał można wykorzystać do stoso-
wania w niezwiązanych warstwach 
podbudowy [3, 18, 30]. Materiały od-
padowe w zastępstwie surowców na-
turalnych można także zastosować do 
budowy poboczy dróg lub dróg nie-
utwardzonych [8]. Parametrami mo-
nitorowanymi były gęstość, nośność i 
mrozoodporność. Mieszanki recyklo-
wane zawierające odpady aluminium 
uzyskały lepsze wartości mechaniczne 
(wytrzymałość na ściskanie, parametr 
CBR) niż mieszanki recyklowane bez 
zawartości tego odpadu [15]. 
 Udowodniono także możliwość 
zastosowania materiałów mineral-
nych pochodzących z recyklingu na-
wierzchni betonowych. Zamiast gru-
bych naturalnych kruszyw – do 20%, 
można zastosować wysokiej jakości 
materiały pochodzące z recyklingu 
kruszyw betonowych [10]. Wyniki 
badań wytrzymałości na rozciąga-
nie pośrednie oraz modułów sprę-
żystości wykazały, że do mieszanek 
asfaltowych dodatek recyklowanego 
kruszywa betonowego w ilości 40% 
mieszanki mineralnej jest optymalny i 
zalecany [17].  
 Zastosowanie zużytych opon do 
mieszanek z modyfi kowanym asfal-
tem w konstrukcji nawierzchni po-
woduje dużą oszczędność energii 
i redukcję emisji dwutlenku węgla, 
poprzez zużycie dużo mniejszej ilości 
węgla [16, 32]. Guma samochodowa 
w postaci okruchów jako modyfi kator 
poprawia właściwości reologiczne i 

mechaniczne mieszanin gumowo-as-
faltowych [16]. 
 W badaniach wykazano, że destrukt 
asfaltowy wraz z odzyskanym podło-
żem stabilizowanym cementem może 
być wykorzystany jako surowiec wtór-
ny kruszywa do przygotowania mie-
szanek stabilizowanych cementem w 
technologii recyklingu na zimno [23]. 
Mieszanki z zawartością materiałów 
recyklowanych charakteryzowały się 
wystarczającą trwałością i dobrą wy-
dajnością. 
 Spoiwa asfaltowe wpływają na pa-
rametry fi zyko-mechaniczne, takie jak 
wytrzymałość na rozciąganie pośred-
nie, moduł sztywności pełzania czy 
zawartość wolnej przestrzeni, miesza-
nek recyklowanych metodą na zimno 
[4, 25]. Rodzaj spoiwa miał znaczący 
wpływ na zagęszczalność badanych 
mieszanin, co spowodowało uzyska-
nie różnych wartości parametrów 
mechanicznych. Otrzymane wyniki 
potwierdziły możliwość zastosowania 
do warstw konstrukcji nawierzchni 
mieszanek poddanych recyklingowi 
na zimno ze spienionym asfaltem.
 Ponadto destrukt asfaltowy może 
być składnikiem mieszanki mineral-
no-cementowej wymieszanej z asfal-
tem spienionym (MCAS). Mieszanka 
ta, wykonana metodą przetworzenia 
na miejscu, wg. technologii na zimno, 
swoje szerokie zastosowanie znalazła 
w warstwie podbudowy zasadniczej 
[14, 20, 31], na której bezpośrednio 
wbudowana zostanie warstwa wiążą-
ca z betonu asfaltowego w technolo-
gii na gorąco.
 Kolejną mieszanką, w której można 
wykorzystać materiał recyklowany, jest 
tzw. asfalt kompaktowy. Powstaje on 
przy jednoczesnym układaniu dwóch 
warstw nawierzchni asfaltowej, zwy-
kle wiążącej i ścieralnej. Badania na-
wierzchni wykonanej na autostradzie 
A-2 w Polsce potwierdziły jej właści-
wości w zakresie trwałości, odporno-
ści na deformacje i połączenia między 
warstwami [28].
 Niemieckie laboratoria oraz fi rmy 
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wykonawcze dosyć często stosują 
destrukt asfaltowy do mieszanek dla 
górnych warstw konstrukcyjnych [24]. 
Ponadto destrukt asfaltowy jest wyko-
rzystywany do utwardzania poboczy 
lub do budowy dróg serwisowych lub 
zakładowych.
 Mieszanki zawierające destrukt as-
faltowy wykazywały wyższe wartości 
wytrzymałości na rozciąganie pośred-
nie (ITS) oraz zmniejszone odkształce-
nie niż tradycyjne mieszanki mineral-
no-asfaltowe [19].
 Jako środek odmładzający można 
stosować imidazoliny, zarówno rzepa-
kowe, jak i oleinowe do przywracania 
właściwości postarzałego asfaltu za-
wartego w RAP [33]. Dodanie imidazo-
liny do „starego” asfaltu spowodowało 
wzrost penetracji i spadek temperatu-
ry mięknienia i lepkości.
 Ponadto, zastąpienie kruszywa gru-
bego przez destrukt asfaltowy daje 
znaczną poprawę właściwości mecha-
nicznych (m.in. stabilność Marshalla, 
wytrzymałość na rozciąganie pośred-
nie) i wydajności mieszanek mineral-
no-asfaltowych wytworzonych tech-
nologią na gorąco w porównaniu do 
tradycyjnych mieszanek mineralno-
-asfaltowych [2].  
 Jednym ze sposobów utyliza-
cji odpadów budowlanych w na-
wierzchniach drogowych może być 
zastosowanie mieszanek mineralno-
-cementowo-emulsyjnych (MCE). 
Mieszanki MCE składają się z destruktu 
lub destruktu i kruszywa mineralnego, 
wymieszanego na zimno z cementem 
i emulsją asfaltową w określonych pro-
porcjach, w warunkach optymalnej 
wilgotności. Mieszanki te charaktery-
zują się ciągłym uziarnieniem [6, 23].
 Mieszanki typu MCE mogą być 
wykorzystywane w konstrukcjach na-
wierzchni drogowych jako warstwy 
podbudowy. Podbudowa z MCE może 
być stosowana w następujących przy-
padkach:
• przy przebudowie istniejących na-

wierzchni,
• przy poszerzeniu lub remoncie 

poboczy,
• przy budowie nowych nawierzch-

ni (warstwa podbudowy) w ra-
mach remontów i  przebudów [8].

Podstawowymi materiałami skła-
dowymi mieszanek mineralno-ce-
mentowo-emulsyjnych są: destrukt, 
kruszywo doziarniające, spoiwo hy-
drauliczne, emulsja asfaltowa i woda.
 Najbardziej rozpowszechniona jest 
metoda stosowania destruktu asfal-
towego, powstałego z frezowania 
zdegradowanych nawierzchni podat-
nych.
 Przy recyklingu z użyciem asfaltu 
i cementu wykonane warstwy na-
wierzchni charakteryzują się nośno-
ścią i wytrzymałością, przenosząc spę-
kania skurczowe [9, 11].
 Zastosowanie tych składników, 
szczególnie cementu, może powodo-
wać pojawienie się skurczu i spękań 
w warstwach drogowych. Autorzy 
pracy skoncentrowali się na redukcji 
zjawiska pękania w mieszankach typu 
MCE, poprzez zastosowanie innowa-
cyjnego spoiwa cementowego wraz z 
materiałami pochodzącymi z recyklin-
gu. Innowacyjne spoiwo cementowe 
skomponowane na bazie ubocznych 
produktów pylastych pochodzących 
z cementowni przyczynia się również 
do optymalizacji procesu recyklingu 
w nawierzchniach drogowych. Bada-
nia prowadzone były w zakresie analiz 
wytrzymałościowych oraz odporności 
na działanie czynników atmosferycz-
nych. W efekcie prac wykazano, że 
innowacyjne spoiwa mają znaczący 
wpływ na otrzymywane wyniki ba-

dań. Zastosowanie innowacyjnych 
spoiw jako alternatywne rozwiązanie 
dla cementu, wpłynie pozytywnie na 
trwałość konstrukcji nawierzchni dro-
gowych.  

Dobór składników mieszanek MCE

Projektowanie mieszanki MCE powin-
no być skorelowane z projektowaniem 
konstrukcji nawierzchni i organizacją 
robót, w zależności od metody jej wy-
konywania. Do wytworzenia miesza-
nek mineralno-cementowo-emulsyj-
nych należy zastosować następujące 
materiały: destrukt asfaltowy, kruszy-
wo doziarniające, spoiwo hydraulicz-
ne, emulsję asfaltową oraz wodę.
 Składy mieszanek mineralnych 
(MM) określono zgodnie z przyjętymi 
założeniami, tzn. dla dwóch typów 
mieszanek: drobnoziarnistej (ozna-
czonej symbolem D) i gruboziarnistej 
(oznaczonej symbolem G). Mieszan-
ka drobnoziarnista składała się z kru-
szywa łamanego doziarniającego o 
ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, kru-
szywa naturalnego doziarniającego 
o ciągłym uziarnieniu 0/2 mm oraz 
kruszywa recyklowanego – (destrukt 
asfaltowy) 0/10 mm. Z kolei mieszan-
ka gruboziarnista w swym składzie 
zawierała kruszywo łamane doziarnia-
jące o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm, 
kruszywo naturalne doziarniające o 
ciągłym uziarnieniu 0/2 mm oraz kru-
szywo recyklowane – (destrukt asfal-
towy) 0/31,5 mm.
 Na właściwości wytrzymałościowe 
i odkształceniowe mieszanek MCE w 
istotnym stopniu wpływa sam skład 

Tab. 1. Wymagania uziarnienia do mieszanki mineralnej (MM) dla warstw MCE [7]
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granulometryczny mieszanki mineral-
nej. Zgodnie z wymaganiami [7], jej 
uziarnienie mieszanki mineralnej po-
winno mieścić się w określonym prze-
dziale podanym w tab. 1. Uziarnienie 
takiej mieszanki mineralnej określa się 
bez uwzględniania cementu.

Z przeprowadzonych analiz wynika, 
żeby krzywa uziarnienia mieszanki 
mineralnej drobnoziarnistej i grubo-
ziarnistej spełniała warunki krzywych 
granicznych MCE oraz żeby zawar-
tość procentowa poszczególnych jej 
składników (kruszywa naturalne oraz 
destrukt) w obu typach mieszanek 
była taka sama, w projekcie miesza-
nek mineralnych założono udział pro-

centowy destruktu asfaltowego na 
poziomie 40%, kruszywa naturalnego 
0/31,5 mm w ilości 50% oraz kruszywa 
naturalnego 0/2 mm wynoszącego 
10%. 
 Uziarnienie uzyskanych mieszanek 
mineralnych drobnoziarnistych i gru-
boziarnistych przedstawiono odpo-
wiednio w tab. 2 oraz na rys. 1.
 Obie mieszanki, zarówno drobno-
ziarnista jak i gruboziarnista charak-
teryzują się ciągłością uziarnienia i 
mieszczą się w krzywych granicznych 
uziarnienia określonych dla mieszanek 
MCE przeznaczonych do podbudów.
 Kolejnym krokiem było określe-
nie składów mieszanek mineralnych 
(MM), które w swym składzie zamiast 
cementu zawierały innowacyjny śro-
dek wiążący (spoiwo). Jako mieszanki 
referencyjne przyjęto mieszanki gru-
boziarniste i drobnoziarniste, zawie-
rające spoiwo cementowe oznaczone 
odpowiednio: MM_G_Ref i MM_D_
Ref. Następnie zamiast cementu za-
stosowano innowacyjne spoiwa dro-
gowe, zawierające w swym składzie 
cement, wapno i uboczne cemento-

we produkty pylaste (UCPP). Spoiw 
takich wykorzystano siedem, a różniły 
się one inną zawartością trzech skład-
ników: cementu, wapna i pyłów. 
 Spoiwo to miało za zadanie ograni-
czyć sztywność oraz zapewnić trwa-
łość eksploatacyjną dla mieszanki 
MCE. Składy poszczególnych spoiw 
przedstawiono w tab. 3.
 W badaniach zastosowano siedem 
spoiw skomponowanych według pla-
nu eksperymentu z etapu I Programu 
„Nowoczesne technologie materiało-
we” Techmatstrateg.
 Na etapie projektowania składów 
wszystkich mieszanek mineralnych 
(MM) drobnoziarnistych i gruboziar-
nistych (16 mieszanek) określono dla 
nich następujące cechy: maksymalną 
gęstość objętościową, maksymalną 
gęstość objętościową szkieletu oraz 
wilgotność optymalną. Wyniki tych 
badań przedstawiono w tab. 4.
 Nieznaczne różnice w wartościach 
wilgotności optymalnych, gęstości 
objętościowych pomiędzy poszcze-
gólnymi składami, wynikają z niewiel-
kich różnic, jakie występują w składzie 
spoiwa innowacyjnego.
 Dla tak określonych składów mie-
szanek mineralnych (MM) wraz z in-
nowacyjnymi spoiwami, wg tab. 4, 
wykonano mieszanki mineralno-ce-
mentowo-emulsyjne (MCE). Zastoso-
wano emulsję asfaltową C60B10ZM/R. 
Wyniki składów mieszanek drobno-
ziarnistych i gruboziarnistych ze spo-
iwem innowacyjnym przedstawiono 
w tab. 5.
 W kolejnym etapie prac przystą-
piono do analiz cech wytrzymałościo-
wych przedmiotowych mieszanek mi-
neralno-cementowo-emulsyjnych. 

Program badawczy

Badania wykonano dla mieszanek 
MCE gruboziarnistych z różnymi spo-
iwami hydraulicznymi o oznaczeniach: 
MCE_G_Ref, MCE_G_1V, MCE_G_2V, 
MCE_G_3V, MCE_G_4C, MCE_G_5C, 
MCE_G_6C, MCE_G_7C oraz drobno-

Tab. 3. Oznaczenie i składu skomponowanych 

spoiw

 

!"#"$% &'($) *+,+

-. /01/ /01/ /02/

1. /01/ /02/ /01/

3. /02/ /01/ /01/

4! /01/ /04/ /04/

5! /04/ /01/ /04/

2! /04/ /04/ /01/

6! /033 /033 /033

7"8 - / /

9:$';:"$<" 

=()<>

?@,'A$<@

Tab. 2. Składy mieszanek mineralnych (MM) 

Składniki mieszanki drobnoziarnistej (D) Składniki mieszanki gruboziarnistej (G) Zawarto ! [%] 

0/10mm destrukt asfaltowy 0/31,5mm destrukt asfaltowy 40 

0/31,5mm kruszywo doziarniaj"ce , łamane 0/31,5mm kruszywo doziarniaj"ce, łamane 50 

0/2mm kruszywo doziarniaj"ce, naturalne 0/2mm kruszywo doziarniaj"ce, naturalne 10 

1. Krzywe uziarnienia mieszanek mineralnych (MM)
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ziarnistych: MCE_D_Ref, MCE_D_1V, 
MCE_D_2V, MCE_D_3V, MCE_D_4C, 
MCE_D_5C, MCE_D_6C, MCE_D_7C. 
 Dla realizacji zadania kluczowe było 
przeprowadzenie badań: gęstości i 
gęstości objętościowej, zawartości 
wolnej przestrzeni, nasiąkliwości, wy-
trzymałości na ściskanie osiowe, wy-
trzymałości na rozciąganie pośrednie 
ITS, odporności na działanie czynni-
ków atmosferycznych AASHTO i PANK, 
TSR, ITSR, modułu sztywności w roz-
ciąganiu pośrednim IT-CY.
 W niniejszym opracowaniu szcze-
gółowej analizie poddano odporność 
badanych mieszanek na czynniki 
atmosferyczne. W zależności od za-
stosowanej metody badania próbek 
uzyskano różne poziomy wytrzyma-
łości, służące do oceny przydatności 
danego materiału do zastosowania w 
warstwach podbudowy nawierzchni 
drogowych. Porównano trzy stosowa-

ne metody badawcze: AASHTO, TSR i 
ITSR. 
 Idea badań odporności na działanie 
czynników atmosferycznych metoda-
mi TSR, ITSR i AASHTO jest analogiczna 
a różnica polega na sposobie kondy-
cjonowania próbek. We wszystkich 
metodach do porównania odporności 
na działanie wody i mrozu służą prób-
ki świadki tzw. ”próbki suche - DRY”. 
Oznacza się dla nich wytrzymałość 
na rozciąganie pośrednie ITS (indirect 
tensile strength) – ITSDRY. Badanie wy-
trzymałości na rozciąganie pośrednie 
ITS wykonano wg [22]. Do analiz wy-
korzystano po trzy próbki cylindrycz-
ne (Marshalla) o nominalnej średnicy 
101,5 mm i wysokości 63,5 mm, dla 
każdego zarobu i temperatury charak-
terystycznej wynoszącej +25°C. Próbki 
zagęszczano po 75 uderzeń na stronę 
w automatycznym ubijaku Marshalla. 
Z uwagi na obecność w składzie mie-

szanek cementu i spoiw hydraulicz-
nych okres dojrzewania próbek wyno-
sił 28 dni. 
 W trakcie badań dokonano szcze-
gółowej rejestracji obciążającej siły 
potrzebnej do zniszczenia próbki. 
Wartość siły niszczącej wykorzystano 
do określenia wytrzymałości na roz-
ciąganie pośrednie próbek suchych 
ITSDRY. 
 Przykładowy widok wykonywane-
go testu i próbek Marshalla pokazano 
na rys. 2. Wytrzymałości na rozciąga-
nie ITS obliczono z zależności (1):

  ITS = (2P)/(π D h) (1)

gdzie: ITS – wytrzymałość na rozcią-
ganie pośrednie [MPa], P – wartość 
siły niszczącej [N], D – średnica próbki 
[mm], h – wysokość próbki [mm].

W metodzie TSR (odporność na dzia-
łanie wody) wytrzymałość próbek su-
chych ITSDRY porównywana jest do 
wytrzymałości próbek nasączonych 
wodą ITSWET przez 24 h w temperatu-
rze +25°C. Do analiz wykorzystano po 
trzy próbki cylindryczne (Marshalla) o 
nominalnej średnicy 101,5 mm i wy-
sokości 63,5 mm, dla każdego zarobu i 
temperatury charakterystycznej.
 W metodzie ITSR wg normy [21] 
i wytycznych technicznych [34] wy-
trzymałość próbek suchych ITSDRY 
porównywana jest do wytrzymałości 
próbek nasączonych wodą przez 72 h 

  
2. Próbki do badań wytrzymałości na rozciąganie pośrednie ITS i schemat badania

Tab. 4. Wilgotność optymalna mieszanek MM ze spoiwami innowacyjnymi

Mieszanka mineralna MM_G_1V MM_G_2V MM_G_3V MM_G_4C MM_G_5C MM_G_6C MM_G_7C 

Wilgotno ! 

optymalna 

G 

7,77 % 7,74 % 7,62 % 7,69 % 7,64 % 7,63 % 7,76 %  

Maksymalna 

g"sto ! 

obj"to ciowa 

szkieletu  

2,172 

g/cm3 

2,190 

g/cm3 

2,176 

g/cm3 

2,186 

g/cm3 

2,190 

g/cm3 

2,197 

g/cm3 

2,185 

g/cm3 

Maksymalna 

g"sto ! 

obj"to ciowa 

2,341 

g/cm3 

2,359 

g/cm3 

2,342 

g/cm3 

2,354 

g/cm3 

2,357 

g/cm3 

2,365 

g/cm3 

2,355 

g/cm3 

Mieszanka mineralna MM_D_1V MM_D_2V MM_D_3V MM_D_4C MM_D_5C MM_D_6C MM_D_7C 

Wilgotno ! 

optymalna 

D 

7,98 % 7,94 % 7,83 % 7,91 % 7,86 % 7,85 % 7,95 % 

Maksymalna 

g"sto ! 

obj"to ciowa 

szkieletu  

2,139 

g/cm3 

2,153 

g/cm3 

2,146 

g/cm3 

2,148 

g/cm3 

2,149 

g/cm3 

2,156 

g/cm3 

2,147 

g/cm3 

Maksymalna 

g"sto ! 

obj"to ciowa 

2,310 

g/cm3 

2,324 

g/cm3 

2,314 

g/cm3 

2,318 

g/cm3 

2,318 

g/cm3 

2,325 

g/cm3 

2,318 

g/cm3 
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i poddanych jednemu cyklowi zamra-
żania ITSRWET w temp. -18°C przez 
min. 16 h.  Do analiz wykorzystano 
trzy próbki cylindryczne (Marshalla) o 
nominalnej średnicy 101,5 mm i wy-
sokości 63,5 mm, dla każdej mieszanki 
MCE.
 W metodzie AASHTO wytrzyma-
łość próbek suchych ITSDRY porów-
nywana jest do wytrzymałości próbek 
nasączonych wodą w podciśnieniu 
200 hPa przez 25 min. i poddanych 
18 cyklom zamrażania i odmrażania w 
wodzie (-18°C przez 4 godziny i +20°C 
przez 4 godziny) - AASHTOWET [1]. 
Do określenia wytrzymałości AASH-

TOWET wykorzystano trzy próbki cy-
lindryczne (Marshalla) o nominalnej 
średnicy 101,5 mm i wysokości 63,5 
mm, dla każdej mieszanki MCE.
 Na podstawie uzyskanych wyników 
szczegółowych określono wartości 
średnie wytrzymałości na rozciąganie 
pośrednie ITSDRY, ITSWET, ITSRWET, 
AASHTOWET, dla wszystkich bada-
nych mieszanek MCE z podziałem na 
mieszanki gruboziarniste i drobnoziar-
niste – rys. 3. 
 Uzyskane wytrzymałości na rozcią-
ganie pośrednie dla próbek ”suchych” 
ITSDRY oraz próbek „mokrych” ITSWET, 

ITSRWET, AASHTOWET, posłużyły do 
wyznaczenia odporności na działanie 
czynników atmosferycznych TSR, ITSR, 
AASHTO dla wszystkich badanych 
mieszanek MCE z podziałem na mie-
szanki gruboziarniste i drobnoziarniste 
– rys. 4. Wskaźniki odporności na dzia-
łanie czynników atmosferycznych TSR, 
ITSR, AASHTO wyrażone są w procen-
tach i wskazują na to jaka część wy-
trzymałości na rozciąganie pośrednie 
pozostała po procesie kondycjonowa-
nia próbek w porównaniu do próbek 
świadków tzw. „suchych”.
 Na podstawie przeprowadzonych 
analiz wyników badań stwierdzono, 
że najmniejsze spadki wytrzymałości 
na rozciągnie pośrednie – największa 
procentowa pozostałość wytrzyma-
łości po kondycjonowaniu próbek w 
porównaniu do próbek „suchych”, wy-
stępuje w badaniu TSR. Jednokrotne 
nasączanie próbek wodą obniża ich 

Tab. 5. Skład mieszanek MCE 

Składniki 
Skład roboczy MM 

[%] 

Skład MCE_D 

[%] 

Skład MCE_G 

[%] 

Destrukt asfaltowy 0/10mm (D) lub 0/31,5mm (G) 40 34,4 34,5 

0/31,5mm kruszywo doziarniaj ce , łamane 50 43,0 43,1 

0/2mm kruszywo doziarniaj ce, naturalne 10 8,6 8,6 

Cement lub spoiwo (1V,2V,3V,4C,5C,6C,7C) - 3,0 3,0 

Emulsja asfaltowa C60B10ZM/R - 5,0 5,0 

Woda - 6,0 5,8 

 

a)                                                                          b)                 

   
3. Wytrzymałość na rozciąganie pośrednie – a) mieszanka MCE gruboziarnista, b) mieszanka MCE drobnoziarnista

a)                                                                          b)                 

   

4. Odporność na działanie czynników atmosferycznych (TSR, ITSR, AASHTO) – a) mieszanka MCE gruboziarnista, b) mieszanka MCE drobnoziarnista
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wytrzymałość na rozciąganie pośred-
nie w granicach 10-30%. W przypadku 
jednokrotnego nasączania i zamraża-
nia (metoda ITSR) spadek wytrzyma-
łości sięga 30-55%, w zależności od 
zastosowanego spoiwa. Natomiast w 
przypadku jednokrotnego nasączenia 
i 18-krotnego zamrażania i rozmraża-
nia (metoda AASHTO) spadki wytrzy-
małości sięgają nawet 65% w stosun-
ku do próbek „suchych”. W badaniu 
TSR najniższe spadki wytrzymałości 
zaobserwowano dla mieszanek z za-
wartością spoiw 1V i 7C, zarówno dla 
drobnoziarnistej jak i gruboziarnistej. 
W przypadku badań ITSR najmniejsze 
spadki wytrzymałości dotyczą miesza-
nek gruboziarnistych z zawartością 
spoiw Ref, 4C i 7C oraz drobnoziarni-
stych Ref, 1V i 3V. Spadki wytrzymało-
ści w badaniu metodą AASHTO w naj-
mniejszym stopniu wykazywane były 
w mieszankach gruboziarnistych z za-
wartością spoiw 7C i Ref, natomiast w 
drobnoziarnistych Ref, 1V i 5C.
 Obecnie do oceny wrażliwości na 
działanie wody i mrozu konwencjo-
nalnych mieszanek MCE stosowane 
jest kryterium odpowiadające ba-
daniu ITSR. Wg [7] pozostała wytrzy-
małość na rozciąganie pośrednie dla 
próbek kondycjonowanych w wodzie 
nie może być niższa od 70% lub 80% 
w zależności od aktualnej kategorii ru-
chu KR – tab. 6. 
 W badaniu tym stosuje się jednak 
tylko nasączanie wodą bez zamraża-
nia oraz temperaturę badawczą +5°C. 
W opinii autorów niniejszej pracy bar-

dziej adekwatne jest zastosowanie 
metody pielęgnacji próbek z zamra-
żaniem oraz temperatury badawczej 
+25°C. W ten sposób uzyska się ujed-
nolicenie badań odporności na wodę 
i mróz dla mieszanek MCE i mieszanek 
MMA oraz adaptację do możliwych 
rzeczywistych warunków pracy war-
stwy MCE w nawierzchni. Przykłado-
we zależności wskaźnika odporności 
na działanie czynników atmosferycz-
nych dla mieszanek z zawartością spo-
iw 7C i Ref, zarówno gruboziarnistych i 
drobnoziarnistych pokazano na rys. 5. 
Mieszanki te wytypowano z uwagi na 
najlepsze, korzystne właściwości wy-
trzymałościowe wykazywane w całym 
procesie badawczym. Jednocześnie 
ukazano proponowane dopuszczalne 
minimalne kryteria oceny przydatno-
ści mieszanek MCE z destruktem asfal-
towym, do zastosowania w warstwach 
podbudowy nawierzchni drogowych.
 W wyniku przeprowadzonych prac 
badawczych zaproponowano wpro-
wadzenie nowych kryteriów oceny 
przydatności dla MCE z destruktem as-
faltowym, w zależności od stosowanej 
metody pielęgnacji próbek – tab. 7. 

Podsumowanie

Na podstawie wykonanych analiz wy-
trzymałości na rozciągnie pośrednie 
zauważono, że istnieje wpływ warun-
ków atmosferycznych na mieszanki 
MCE z zawartością dedykowanego 
spoiwa. Największą odporność na 
czynniki atmosferyczne wykazują 
próbki w badaniu metodą TSR, w któ-
rym wytrzymałość na rozciąganie po-
średnie obniża się w zakresie 10÷30%, 
zarówno dla mieszanek gruboziarni-
stych, jak i drobnoziarnistych, w sto-
sunku do wytrzymałości uzyskanej 
metodą ITS dla próbek suchych. Przy 
określaniu odporności metodą ITSR 
próbki obniżały swoją wytrzymałość 
w zakresie 30÷55% a przy określaniu 
metodą AASHTO próbki obniżały swo-
ją wytrzymałość w zakresie 45÷65%.
 W badaniu TSR najmniejsze spadki 
wytrzymałości występują w mieszan-
kach z zawartością spoiw 1V i 7C, za-
równo drobnoziarnistej jak i grubo-
ziarnistej. W przypadku badań ITSR 
najmniejsze spadki wytrzymałości 
dotyczą mieszanek gruboziarnistych 
z zawartością spoiw Ref, 4C i 7C oraz 
drobnoziarnistych Ref, 1V i 3V. Spad-

Tab. 6. Wymagania w odniesieniu do próbek z mieszanki MCE [7]
 

Cecha Ruch KR1-KR2 Ruch KR3-KR4 

Odporno ! na działanie wody (pozostała wytrzymało ! 

na po rednie rozci"ganie po przechowywaniu próbek w 

wodzie), T=+5°C po 28 dniach, [%] 

nie mniej ni# 70 nie mniej ni# 80 

Tab. 7. Wymagania dla próbek z mieszanki MCE z destruktem asfaltowym

TSR [%] 25
o
C ITSR [%] 25

o
C AASHTO T283 [%] 25

o
C 

min. 75 min. 55 min. 45 

a)                                                                          b)                 

    
5. Odporność na działanie czynników atmosferycznych (TSR, ITSR, AASHTO) – a) mieszanka MCE gruboziarnista, b) mieszanka MCE drobnoziarnista



53

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y9-10-11 / 2021

Transport drogowy

ki wytrzymałości w badaniu metodą 
AASHTO w najmniejszym stopniu 
wykazywane były w mieszankach gru-
boziarnistych z zawartością spoiw 7C 
i Ref, natomiast w drobnoziarnistych 
Ref, 1V i 5C. 
 W ramach projektu zastosowano 
destrukt asfaltowy do wytworzenia 
nowych warstw nawierzchni drogo-
wych, warstw podbudowy z miesza-
nek mineralno-cementowo-emulsyj-
nych (MCE). Zastosowanie destruktu 
asfaltowego jako materiału odpado-
wego w mieszankach MCE pozwoli 
na redukcję kosztów budowy dróg 
oraz pozytywnie wpłynie na aspek-
ty ochrony środowiska i ekologiczne 
współistnienie inwestycji ze środowi-
skiem.
 W wyniku przeprowadzonych prac 
badawczych opracowano nowe kry-
teria oceny przydatności dla MCE z de-
struktem asfaltowym do zastosowania 
w warstwach podbudowy nawierzch-
ni drogowych, pod względem odpor-
ności na działanie czynników atmosfe-
rycznych, w zależności od stosowanej 
metody pielęgnacji próbek (metody 
TSR, ITSR, AASHTO T283).
Przeprowadzone badania i analizy 
potwierdziły jednocześnie możliwość 
zastosowania spoiwa dedykowanego 
do wytworzenia mieszanek MCE. Mie-
szanki spełniają wymagania projekto-
wania do zastosowania w warstwach 
konstrukcyjnych nowych nawierzchni 
drogowych. Mieszanki MCE zawie-
rające innowacyjne spoiwo dedyko-
wane mogą zostać wykorzystane do 
konstrukcji warstw podbudowy na-
wierzchni obciążonych ruchem do ka-
tegorii ruchu KR7. 
 Uzyskane wyniki badań posłużyły 
do opracowania wytycznych dotyczą-
cych procedur projektowania składu 
innowacyjnego środka wiążącego 
(trójskładnikowego) zwanego spo-
iwem dedykowanym do technologii 
wykonania warstwy z mieszanki mine-
ralno-spoiwowej z emulsją asfaltową.
 Niniejszy artykuł powstał w związ-
ku z realizacją zadań badawczych w 

projekcie pt. „Innowacyjna techno-
logia wykorzystująca optymalizację 
środka wiążącego przeznaczonego do 
technologii recyklingu głębokiego na 
zimno konstrukcji nawierzchni zapew-
niająca jej trwałość eksploatacyjną”, w 
ramach wspólnego przedsięwzięcia 
„Nowoczesne technologie materiało-
we” współfi nansowanego przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju.   
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Wprowadzenie

Zapewnienie możliwości dojazdu na 
lotnisko transportem szynowym (a w 
szczególności kolejowym) jest zagad-
nieniem ważnym z uwagi na równowa-
żenie podziału zadań przewozowych i 
kształtowanie ekologicznej mobilności. 
Nabiera to znaczenia w portach lotni-
czych wielkich i dużych, ale także war-
te jest rozważenia dla mniejszych lot-
nisk. Na świecie zaobserwować można 
wzrastającą rolę dojazdów na lotniska 
bez wykorzystania samochodu i w 
wielu lokalizacjach pojawiają się nowe 
inwestycje w infrastrukturę transportu 
szynowego integrowaną z terminalami 
lotnisk. Wyróżnić można dwa podejścia 
(niekoniecznie konkurencyjne wzglę-
dem siebie): włączenie lotniska w sieć 
szynowego transportu lokalnego 
(aglomeracyjnego); włączenie lotniska 
w sieć szynowego transportu daleko-

bieżnego. Obie te formy są obecne np. 
na lotnisku Frankfurt Main (w pierwszej 
dziesiątce lotnisk świata), gdzie funk-
cjonują odrębne przystanki dla obu 
typów połączeń, przy czym nowszy 
dotyczy transportu dalekobieżnego.
 W Polsce funkcjonują lotniska małej 
i średniej wielkości (z punktu widzenia 
przewozów europejskich). Niemniej 
zasadne jest realizowanie połączeń 
kolejowych do wszystkich lotnisk któ-
re mają mniej lub bardziej regularne 
przewozy pasażerskie, także z uwagi na 
potencjalną intensyfi kację przewozów, 
która z kolei może być efektem popra-
wy dostępności lotniska po urucho-
mieniu dojazdów koleją. Za publikacją 
[3] przytacza się mapę lokalizacji istot-
nych portów lotniczych w Polsce na 
tle lokalnych sieci kolejowych (rysunek 
1). Wskazano 15 lotnisk wyróżniając te 
do których doprowadzono transport 
szynowy (Gdańsk, Olsztyn – Szymany, 

Warszawa Okęcie, Lublin i Kraków) oraz 
pozostałe (Szczecin – Goleniów, Byd-
goszcz, Poznań, Zielona Góra – Babi-
most, Wrocław, Łódź, Modlin, Katowice 
– Pyrzowice, Radom i Rzeszów). W ar-
tykule przedstawiono wybrane rozwią-
zania, zarówno funkcjonujące lub pla-
nowane czy realizowane. Ograniczono 
się do połączeń o charakterze lokalnym 
nie uwzględniając zagadnienia CPK.

Przykład 1: Gdańsk, model być może 

idealny?

Stosunkowo nowym elementem syste-
mu kolei aglomeracyjnej w Trójmieście 
jest Pomorska Kolej Metropolitarna, 
PKM. Linia PKM została wybudowana 
w latach 2013–2015 przez konsorcjum 
przedsiębiorstw Budimex  i Ferrovial 
Agroman na zlecenie spółki Pomorska 
Kolej Metropolitalna, która jest zarząd-
cą tej linii. Ruch pociągów pasażerskich 

Streszczenie: Spośród 15 polskich lotnisk obsługujących regularne połączenia pasażerskie tylko 5 jest zintegrowanych z lokalnym pasa-
żerskim transportem szynowym, przy czym integracja ta ma różną skalę, co przekłada się na efektywność połączeń intermodalnych i ich 
popularność wśród podróżnych. Istnieją także liczne plany budowy lub modernizacji linii kolejowych, a incydentalnie także tramwajowych 
celem usprawnienia dostępności portów lotniczych. Autor omawia istniejące i planowane (a także potencjalne) rozwiązania koncentrując 
się na transporcie lokalnym (aglomeracyjnym). Zagadnienie integracji CPK z siecią kolei dalekobieżnej jest tylko zarysowane jako temat o 
odmiennej specyfi ce i jako taki zasługujący na odrębną publikację.
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rozpoczęto 1 września 2015, a ich ope-
ratorem jest PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście. Celem programu PKM 
było podniesienie poziomu spójności 
społecznej i gospodarczej wojewódz-
twa pomorskiego, poprzez wdrożenie 
zintegrowanego z układem komunika-

cji publicznej Metropolii Trójmiejskiej, 
systemu KR. Program objął swoim za-
sięgiem głównie obszar aglomeracyj-
ny Trójmiasta oraz powiaty: bytowski, 
kościerski, kartuski. Pierwszy etap in-
westycji oznaczał odbudowę sieci po-
przez rewitalizację nieczynnej od 1945 

roku Kolei Kokoszkowskiej oraz budo-
wę odcinka łączącego południowe 
dzielnice Miasta Gdańska z Lotniskiem 
w Rębiechowie oraz linią kolejową 
Gdynia – Kościerzyna. Planowane roz-
wiązanie otwarło Metropolię na Kaszu-
by umożliwiając dojazd mieszkańców 
i turystów do Kartuz, Kościerzyny czy 
Bytowa oraz ułatwiając i znacznie przy-
spieszając podroż z głębi wojewódz-
twa do Trójmiasta.
 Trasa PKM (rysunek 2) składa się 
z kilku części: odcinka istniejącej do 
1945 roku linii kolejowej Gdańsk 
Wrzeszcz – Kokoszki (do km 9,8 tej li-
nii), odcinka budowanej od podstaw 
linii kolejowej do miejsca włączenia w 
linię 201 (Nowa Wieś Wielka – Koście-
rzyna – Gdynia Port (do ok km 18,3) 
wraz z łącznicą od projektowanej stacji 
technicznej (Barniewicka) w kierun-
ku Kościerzyny o długości ok 1,35 km. 
Projekt objął także budowę 8 przystan-
ków. Przy większości przystanków PKM 
kształtowane są węzły przesiadkowe 
(tramwaj, autobus, Park and Ride). Bu-
dowę dróg dojazdowych, parkingów 
oraz nowych przystanków autobuso-
wych i tramwajowych realizuje miasto 
Gdańsk, które w ten sposób włączyło 
się do projektu. Taka realizacja projektu, 
gdzie województwo (jako główny in-
westor) bierze na siebie ciężar budowy 
linii kolejowej ze wszystkimi przystan-
kami, a samorząd lokalny buduje drogi 
dojazdowe i węzły przesiadkowe przy 
poszczególnych przystankach spraw-
dziła się w realizacji projektu i może być 
wzorem dla innych systemów. Inwesty-
cja włączyła w sieć kolejową lotnisko 
nie poprzez ślepą bocznicę, a przysta-
nek na przelotowej linii kolejowej. Jest 
to rozwiązanie bardzo efektywne i wy-
jątkowe na skalę Polski.

Przykład 2: Kraków, problem 

z przystankiem końcowym

Na terenie województwa małopolskie-
go działa lokalny przewoźnik Koleje 
Małopolskie (KMŁ). KMŁ to przewoźnik 
kolejowy  utworzony przez samorząd 
województwa małopolskiego uchwa-
łą z dn. 2 grudnia 2013 roku [7]. Spółka 
została powołana w celu świadczenia 
usług użyteczności publicznej w za-
kresie transportu publicznego poprzez 
zapewnienie efektywnej organizacji i 

 

1. Mapa lokalizacji ważnych lotnisk w Polsce wraz z układami lokalnych sieci kolejowych [3]

2. Linia PKM obsługująca m.in. lotnisko w Gdańsku [4]



57

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y9-10-11 / 2021

Infrastruktura lotnicza i transportu szynowego

funkcjonowania pasażerskiego ruchu 
kolejowego na terenie województwa 
małopolskiego. W ostatnich latach 
spółka realizowała przewozy na róż-
nych trasach określanych jako Szybka 
Kolej Aglomeracyjna (SKA), choć nie-
które z tych linii mają charakter kolei 
regionalnej. Najbardziej miejski cha-
rakter ma trasa: Wieliczka Rynek – Kra-
ków Główny – Kraków Lotnisko (Balice) 
– rysunek 3, choć i tu trwa zagęszcza-
nie przystanków oraz rozbudowa infra-
struktury liniowej.
 Docelowo powstanie sieć KA o 
znacznym udziale torowisk wyodręb-
nionych z ruchu dalekobieżnego i du-
żej gęstości przystanków. Pozwoli to 
na usprawnienie połączeń w ramach 
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalne-
go (KrOF). KrOF został zidentyfi kowany 
w projekcie RPO województwa mało-
polskiego jako delimitacja interwencji 
w formule ZIT [5]. Interwencje w ra-
mach ZIT będą realizowana na terenie 
obszaru o intensywnych powiązaniach 
funkcjonalnych pomiędzy Krakowem 
i otaczającymi go gminami: Biskupice, 
Czernichów, Igołomia Wawrzeńczyce, 
Kocmyrzów Luborzyca, Liszki, Michało-
wice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, 
Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, 
Zabierzów, Zielonki. Jest to obszar wy-
dzielony z subregionu: Krakowski Ob-
szar Metropolitalny – Metropolia Kra-
kowska. Łączna powierzchnia obszaru 
ZIT wynosi 1275 km2, w tym 326,8 km2 
zajmuje miasto Kraków, a 948,2 km2 
– strefa podmiejska. Liczba ludności 
KrOF w końcu 2013 r. wynosiła 1,03 
mln, w tym 275 tys. osób zamieszkiwa-
ło strefę podmiejską [3].
 Przykład krakowski cechuje traso-
wanie linii kolejowej na lotnisko jako 
dodatkowego i końcowego przystan-
ku w sieci połączeń. Zatem z odcinka 
sieci doprowadzonego na lotnisko 
korzystać będą wyłącznie (lub niemal) 
wyłącznie pasażerowie zainteresowani 
lotniskiem. Podobna konfi guracji do-
jazdu do lotnisk funkcjonuje w Warsza-
wie (Okęcie), Lublinie i Szymanach.

Przykład 3: Wrocław, problem 

z trasowaniem linii kolejowej

W ramach systemu linii głównych aglo-
meracji rozważa się zagadnienie połą-
czenia do portu lotniczego [2]. Z jednej 

strony system transportu publicznego 
musi umożliwić efektywne dotarcie do 
lotniska mieszkańcom całej aglome-
racji (a nawet większego obszaru od-
działywania). Z drugiej strony, podróże 
związane z lotniskiem nie mają charak-
teru codziennych aktywności miesz-
kańców aglomeracji (wyłączywszy do-
jazdy do pracy na lotnisku). Decydujące 
znaczenie odnośnie decyzji o budowie 
nowego połączenia na lotnisko mogą 
mieć: wielkość ruchu lotniczego i lokal-
na konfi guracja sieci transportowych. 
W niektórych przypadkach okazać się 
może że najsensowniejszą opcją jest 
wykreowanie specjalnej linii łączącej 

lotnisko z centrum aglomeracji (na 
przykład z głównym węzłem – dwor-
cem kolejowym). W takim przypadku 
możliwe jest wprowadzenie dodatko-
wego, specyfi cznego środka transpor-
tu (w tym BRT, kolei magnetycznej). Z 
drugiej strony, atrakcyjne może wprzę-
gnięcie połączenia na lotnisko w sys-
tem „normalnych” linii głównych (także 
kolejowych). Daje to możliwość dojaz-
du bez przesiadki do portu lotniczego 
z wybranych obszarów aglomeracji. 
Taka opcja musi jednak wynikać ze 
„sprzyjającego” przebiegu istniejących 
tras. Przeprowadzenie zbyt kosztow-
nych inwestycji dla włączenia lotniska 

 

3. Sieć SKA w Aglomeracji Krakowskiej [3]

4. Fragment Studium Zagospodarowania i Kierunków Rozwoju Wrocławia prezentujący m.in. poten-

cjalne połączenie kolejowe na lotnisko [6]



58

p r z e g l ą d   k o m u n i k a c y j n y 9-10-11 / 2021

Infrastruktura lotnicza i transportu szynowego

w infrastrukturę wydaje się być nieefek-
tywne.
 Taki problem obecny jest we Wro-
cławiu, gdzie lotnisko położone jest 
pomiędzy dwoma ważnymi liniami 
kolejowymi (274 do Wałbrzycha i da-
lej, 275 do Legnicy i dalej), ale w dość 
dużej odległości od nich (rysunek 4). 
Z jednej strony stwarza to potencjalne 
możliwości stworzenia połączenia ko-
lejowego na lotnisko nie tylko z Wrocła-
wia ale i innych miejscowości regionu. 
Z drugiej utrudnia decyzje odnośnie 
planowania. Faktycznie w minionych 
latach sformułowano liczne koncep-
cje połączenia do jednej bądź drugiej 
linii – z przystankiem końcowym „lotni-
sko”. Koncepcja na rysunku 4 pokazuje 
podłączenie do linii 275. Istnieje też 
koncepcja spięcia obu linii z „przelo-
tem” przez lotnisko – bardzo atrakcyjna 
funkcjonalnie, ale wymagająca tunelu 
kolejowego pod polem wzlotów, co z 
technicznego punktu widzenia nie jest 
niemożliwe, ale jest drogie. Z uwagi 
na powyższe uwarunkowania zadanie 
doprowadzenia kolei do wrocławskie-
go lotniska nadal pozostaje w sferze 
koncepcji. Podobna sytuacja (formuło-
wanie koncepcji) dotyczy także innych 
lotnisk w Polsce, spośród których wy-
mienić można: Poznań, Szczecin (Gole-
niów), Rzeszów, Bydgoszcz, Modlin czy 
Babimost. Omówienie tych koncepcji 
znaleźć można m.in. w [3].

Przykład 4: Katowice – Pyrzowice, 

nowa realizacja

Interesująca sytuacja dotyczy aglo-
meracji górnośląsko- zagłębiowskiej i 
funkcjonującego na jej terenie lotniska 

w Pyrzowicach. Lotnisko to leży pomię-
dzy liniami na których funkcjonują po-
łączenia pasażerskie (stacje: Tarnowskie 
Góry, Zawiercie), a w jego sąsiedztwie 
przebiega linia 182 aktualnie rewitali-
zowana do przewozów pasażerskich, 
w tym dla obsługi lotniska.
 W wyniku inwestycji [1] podróż kole-
ją z Zawiercia będzie trwała 23 min, a z 
Tarnowskich Gór niecałe 20 min. Prze-
jazdy z Katowic i z Częstochowy zajmą 
około 1 godz. Poza stacją Pyrzowice 
Lotnisko pojawią się nowe przystanki: 
Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęci-
ce, Zawiercie Kądzielów. Z kolei na sta-
cjach Tarnowskie Góry, Siewierz i Porę-
ba dojdzie do modernizacji peronów, a 
Zawiercie wzbogaci się o nowy peron 
(rysunek 5). Realizacja projektu „Rewita-
lizacja i odbudowa częściowo nieczyn-
nej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie 
Góry–Zawiercie” pochłonie 660 mln zł 
netto, przy czym większość tej kwoty 
pokryje dofi nansowanie ze środków 
unijnych z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko w wysokości 
przekraczającej 500 mln zł. Zakończe-
nie inwestycji ma nastąpić w II kwartale 
2023 r.
 Realizowane połączenie na lotnisko 
Pyrzowice nie stworzy najszybszego 
połączenia z Katowicami, ale z per-
spektywy całej aglomeracji, czy woje-
wództwa śląskiego oraz wobec faktu 
włączenia w regionalny system połą-
czeń kolejowych z pewnością będzie 
atrakcyjnym jego elementem. Pozosta-
je życzyć powodzenia innym portom 
lotniczym w realizacji planów i kon-
cepcji włączenia ich w sieć transportu 
kolejowego.

Podsumowanie

Do kilku lotnisk w Polsce doprowa-
dzono połączenie kolejowe. W innych 
lokalizacjach planuje się takie inwesty-
cje bądź są one już w realizacji. Z pew-
nością rozwiązania takie są korzystne 
tworząc alternatywne możliwości 
dotarcia do lotnisk. W świetle zasad 
zrównoważonej mobilności (i rozwoju) 
wartościowy jest jak największy udział 
podróży nie samochodowych, w tym 
związanych z lotniskami. Prezentowa-
ne przykłady wskazują że najbardziej 
efektywne trasowanie linii na lotni-
sko polega na włączeniu jej w system 
transportu regionalnego. Prowadzenie 
linii kolejowej wyłącznie do portu lot-
niczego ogranicza dostępność oraz 
liczby pasażerów. Jednak nie zawsze 
możliwe (efektywne ekonomicznie) 
jest takie zaplanowanie przebiegu li-
nii, aby przystanek „lotnisko” nie był 
końcowym. Na przeszkodzie mogą 
stać uwarunkowania zagospodarowa-
nia przestrzennego, bariery trasowa-
nia, istniejąca zabudowa itp. W miarę 
możliwości zalecany jest jednak układ 
przelotowy z uruchamianiem tras prze-
biegających przez obszar lotniska, a nie 
służących wyłącznie obsłudze ruchu 
lotniczego.  
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