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Kruszywa
do warstw ścieralnych
nawierzchni
Danuta Kukielska

Kruszywo przeznaczone
do warstw ścieralnych
nawierzchni drogowych
powinno cechować się
kilkoma właściwościami.
Podstawowe wymagania
dotyczą odporności na
rozdrabnianie (LA),
trwałości (mrozoodporność),
przyczepności do
bitumów oraz odporności
na polerowanie (PSV).
Dodatkowo od kruszyw
używanych do budowy
nawierzchni jasnych lub
rozjaśnianych wymaga się
odpowiedniej barwy (wskaźnik
luminancji), która ma być jednym
z czynników gwarantujących
bezpieczeństwo w warunkach
ograniczonego oświetlenia lub
występowania wilgoci i opadów.
Zgodnie z zaleceniami jasne kruszywa
należy stosować w miejscach szczególnie
niebezpiecznych (przejścia dla pieszych,
skrzyżowania, tunele).
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W związku z pojawieniem się nowego kierunku w budownictwie drogowym zostały opracowane nowe wymagania oraz kryteria (WT-2). Spełnienie
wszystkich wymagań przez kruszywa
dostępne na rynku jest bardzo trudne. Szczególny kłopot sprawia
wymóg dotyczący odporności
na polerowanie oraz barwy
kruszywa.
Polerowalność
kruszyw
Na w ła ściwo ści
poślizgowe nawierzchni drogowych wpływa
m.in. odporność
kruszywa na
polerowanie,
czyli podatność wystających ziarn na
wygładzanie
przez opony
jadących samochodów
w obecno ści pylastych
i drobnoziarnistych zanieczyszczeń oraz
wilgoci. Miarą
odporności na
polerowanie kruszyw drogowych jest
wskaźnik polerowalności PSV (Polished
Stone Value).
Przeprowadzanie badań PSV to w Polsce stosunkowo nowa praktyka.
W krajach, które wykonują je
od dawna (nawet ponad 30 lat),
wymagania dotyczące tego parametru są już utrwalone. Najbardziej
restrykcyjne są w Wielkiej Brytanii
[1, 2] gdzie PSV powinien wynosić
co najmniej 50, a dla bardziej wymagających zastosowań nawet 70.
W Belgii i Danii [3] musi on wynosić minimum 53, natomiast w in-

nych krajach europejskich (Niemcy,
Austria, Szwajcaria) nawet mniej,
bo tylko 50 [3]. Taką samą wartość
przyjęto w Polsce. Wymagania dotyczące wskaźnika polerowalności zawarto w wytycznych WT-1 [4].
W Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)
badania PSV zaczęto przeprowadzać
w 2005 r. Od tego czasu wykonano
ok. 600 oznaczeń, próbki pochodziły
z ponad 200 złóż różnych rodzajów
skał, z których produkowane jest kruszywo. Najwyższe kategorie, tj. 56,
62, 68, osiągnęło kilkanaście procent
badanych kruszyw (głównie 56), do
najniższej kategorii 44 kwalifikuje się
ok. 40 proc. kruszyw, 15 proc. kruszyw znalazło się poza tą kategorią.
Najkorzystniejszą polerowalność wykazują kruszywa z granitu, gnejsu,
szarogłazu oraz niektóre kwarcytowe, amfibolitowe, żużlowe i żwirowe kruszone.
W przypadku standardowych zastosowań minimalna wartość wskaźnika PSV powinna wynosić 50, a w
przypadku zastosowań bardziej wymagających – 70. Ponieważ znalezienie kruszywa, którego PSV w pełni zaspokoiłoby potrzeby związane
z trwałością i bezpieczeństwem jest
trudne, zarówno w Polsce, jak i w
innych krajach zdecydowano się na
obniżenie wymagań. Skutki kompromisu pomiędzy tym, co niezbędne,
a tym, co osiągalne, uwidaczniają się
w trakcie eksploatacji nawierzchni.
Jasne/rozjaśnione nawierzchnie
W takich krajach jak Francja czy
Niemcy rozjaśnione nawierzchnie są już powszechnie stosowane,
choć wymagania dotyczące kruszyw
są w różnym stopniu zaspokajane.
W Polsce o jasnych nawierzchniach
dopiero zaczyna się dyskutować, aczkolwiek mamy już pierwsze przykłady (Most i Trasa Siekierkowska
w Warszawie, odcinki autostrady
A1: Bełk–Świerklany, Gdańsk–Nowe
Marzy).

Analizując doświadczenia Francji,
najdłużej budującej jasne nawierzchnie, można przyjąć, że:
• nawierzchnie jasne to mieszanki
mineralno-asfaltowe składające się
z lepiszcza syntetycznego bądź pochodzenia roślinnego bezbarwnego
lub o barwie miodowej oraz białego kruszywa
• nawierzchnie rozjaśniane to mieszanki mineralno-asfaltowe składające się z lepiszcza tradycyjnego
oraz jasnego kruszywa.
Jak wynika z kosztorysów, jasne
nawierzchnie są droższe, ale biorąc
pod uwagę ich zalety oraz okres eksploatacji, są to inwestycje, które się
amortyzują. Jasne nawierzchnie pozwalają zaoszczędzić na wydatkach na
energię (25–40 proc. kosztów oświetlenia ulic), są trwalsze, mniej podatne
na koleinowanie (mniejsza absorpcja
ciepła). Wpływają także na zwiększenie bezpieczeństwa (lepsza widoczność w nocy i w złych warunkach atmosferycznych, zmniejszenie efektu
oślepienia).
Istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój jasnych nawierzchni jest
dostępność odpowiedniego kruszywa.
Rynek oferuje głównie sztuczne kruszywo powstające poprzez spiekanie krzemieni (bardzo jasne, PSV 57, wskaźnik
luminacji powyżej 0,40 [(cd/m²)/lx], nieznacznie mniej w stanie wilgotnym).
Przeszkodą w stosowaniu tego surowca na szerszą skalę jest cena – od 57 do
80 euro za tonę.
W Polsce są firmy, które oferują kruszywa naturalne jako jasne. Zaliczają
do nich gabro, granodioryt, kwarcyt,
amfibolit, migmatyt. Jednak jeśli porównać parametry (właściwości mechaniczne czy wskaźnik luminancji),
okazuje się, że są to jedynie substytuty jasnych kruszyw.
Perspektywy – kruszywa sztuczne
z surowców odpadowych
IMBiGS jest autorem opatentowanej
termicznej metody przekształcania
osadów ściekowych i odpadów mi-
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neralnych w kruszywa odpowiednie
dla budownictwa. Aktualnie prowadzone są badania nad recepturą i parametrami procesowymi produkcji
kruszyw przeznaczonych do warstwy
ścieralnej dróg.
Wartość wskaźnika PSV oraz barwa są ściśle związane z petrograficzną
charakterystyką i strukturą materiału, z którego wyprodukowano naturalne kruszywo, w związku z czym
nie można ich technologicznie skorygować. Nowa technologia pozwala zmieniać właściwości kruszyw
w szerokim zakresie poprzez zmianę proporcji składników, zastosowanie dodatków modyfikujących bądź
zmianę charakterystyki procesu termicznego. W rezultacie można uzyskać kruszywo dokładnie spełniające wymagania.
Nowe badania IMBiGS związane
są z mankamentami kruszyw naturalnych stosowanych w warstwach ścieralnych, tj. niską odpornością na polerowanie przy jednocześnie wysokiej
wytrzymałości i odporności na wpływ
warunków atmosferycznych oraz jasnej
barwie. Wyniki wstępnych prac są za-
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chęcające, wytworzenie kruszywa odpowiedniego do jasnych nawierzchni
wydaje się możliwe.
Warto zauważyć, że produkowanie
wąskich frakcji (5,6/8; 8/11,2; 4/8),
które są używane do warstw ścieralnych, wiąże się z powstawaniem
odpadów. Kruszywo sztuczne może
być produkowane w wąskich frakcjach w technologii bezodpadowej.
Wytwarzane w technologii IMBiGS
kruszywo sztuczne jest produktem
w pełni ekologicznym, jego struktura, bazująca na związkach krzemianowych, jest analogiczna ze strukturą
minerałów naturalnych. Podczas eksploatacji wyrobu wykonanego z użyciem tego kruszywa nie są uwalniane żadne związki chemiczne.
Kruszywa sztuczne mogą być stosowane jako zamiennik kruszyw naturalnych lub też mogą być z nimi łączone w mieszankach. Umożliwia to
wykorzystywanie lokalnych surowców i uzyskiwanie pożądanych parametrów. Ponadto z racji tego, że kruszywo produkowane jest z odpadów
(w tym również niebezpiecznych),
cena nie jest zaporowa.

Technologia wytwarzania sztucznych kruszyw z osadów ściekowych
została już wdrożona i aktualnie trwają prace nad uruchomieniem produkcji w wybudowanym zakładzie. ■
mgr inż. Danuta Kukielska,
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
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