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WPROWADZENIE

PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE W POLSCE
nowe normy PN-EN (m.in. normy klasyfikacyjne)
konieczność wprowadzenia polskich dokumentów
aplikacyjnych lub Wymagań Technicznych
(często bez koniecznych programów badawczych)
do 2004

2005-2015

2016-2022…

stopniowe podwyższanie wymagań dla
materiałów i wykonywanych robót
lokalne „modyfikacje” wymagań kontraktowych
próby stworzenia wzorcowych dokumentów
technicznych (OST)
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PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE W POLSCE
wprowadzenie coraz większych potrąceń za
niespełnienie wymagań kontraktowych
(WT-2, DP-T14)
wprowadzanie pozacenowych kryteriów
technicznych w przetargach (nierealne wymagania)
do 2004

2005-2015

2016-2022…

wydłużanie okresów gwarancyjnych,
prowadzące często do absurdów
szybkie wdrażanie wniosków z realizacji
projektów RID
...
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CZYNNIKI PROBLEMOTWÓRCZE
WSPÓŁCZYNNIK
TARCIA

WYMAGANIA DLA
DYBLI

MAKROTEKSTURA

WPROWADZANIE
NIEZWERYFIKOWANYCH
WYMAGAŃ
BRAK WYMAGAŃ
DLA WIELU
NOWYCH METOD
TEKSTUROWANIA

WYMAGANIA
GEOMETRYCZNE I
FIZYCZNE DLA
KRUSZYW
REAKTYWNOŚĆ
ALKALICZNA
KRUSZYWA
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PRZEPISY W PL

DOKUMENTY PRAWNE I TECHNICZNE
ROZPORZĄDZENIE
DLA AUTOSTRAD
PŁATNYCH
DP-T14

WZORCE I
STANDARDY NP.
WR-D-64

WWIORB
D.05.03.04

INNE DOKUMENTY
I ZAPISY

ROZPORZĄDZENIE
DLA DRÓG
PUBLICZNYCH
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RID
REAKTYWNOŚĆ
ALKALICZNA

ROZPORZĄDZENIE DLA AUTOSTRAD PŁATNYCH
1997

2019

ujednolicenie i „urealnienie” wymagań dla współczynnika tarcia:
brak konieczności używania współczynników dla kolejnych opon,
ustalenie realnych prędkości pomiarowych
usunięcie wymagań dla makrotekstury
2
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ROZPORZĄDZENIE DLA DRÓG PUBLICZNYCH
1999

2019

„urealnienie” wymagań dla współczynnika tarcia, brak
konieczności używania współczynników dla kolejnych opon,
ustalenie realnych prędkości pomiarowych
2
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WZORCE I STANDARDY WR-D-64
wymagania dla współczynnika tarcia dla dróg klasy A, S, GP
i G z zapisów aktualnego Dz. U. dla dróg publicznych
(metoda z użyciem SRT-3)
określenie wymagań dla makrotekstury dla nawierzchni
betonowych z odkrytym kruszywem

CZY
TAKIE PARAMETRY
POWINNY BYĆ
BADANE DLA DRÓG
SAMORZĄDOWYCH?
KOSZTY VS.
BEZPIECZEŃSTWO
2022
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brak wymagań w Polsce dla współczynnika tarcia dla dróg
niższych klas (samorządowych) – wymóg Rozporządzenia
problemy z wykonywaniem wiarygodnych badań
współczynnika tarcia z użyciem SRT-3 dla nowych
metod teksturowania (grinding, groowing, NGCS)
brak metodyki i wymagań dla makrotekstury dla innych metod
teksturowania (szczotka stalowa, grinding, grooving, NGCS)

WWIORB D.05.03.04 – NAWIERZCHNIE BETONOWE
ujednolicenie wymagań polerowalności dla kruszywa (PSV > 50)
do nawierzchni betonowych i asfaltowych
wprowadzenie wymagań dla makrotekstury dla nawierzchni
z odkrytym kruszywem
wprowadzenie konieczności stosowania mieszanek kruszywa
o nieciągłym uziarnieniu do GWN (bez frakcji 2/5 mm) – tylko 0/2
mm + 4/8 mm (lub 5/8 mm)
ograniczenie max. zawartości pyłów do 1,0% w kruszywie
grubym do GWN (brak takiej kategorii w PN-EN 12620)
wprowadzenie wymagań dla reaktywności alkalicznej kruszywa na
podstawie programu RID
2019
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zawyżanie parametru LA w STWiORB dla kruszywa do GWN
(max. 20 – badanie na frakcji 4/8 mm) oraz DWN (max. 25 – badanie na
frakcji 10/14 mm)

RID – REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA
Po prawie 3 latach od wprowadzenia dokumentu i kilkunastu
spotkaniach branży z autorami dokumentu, GDDKiA oraz MI
wypracowano wspólnie Wytyczne Techniczne:
wprowadzono współczynniki do obliczeń zawartości alkaliów
w poszczególnych składnikach
obniżono częstości wykonywania badań kruszyw oraz
ilości badanych frakcji
zrezygnowano z konieczności wykonywania badań przez Producenta
mieszanki betonowej (odpowiedzialny jest Producent kruszywa)

zweryfikowano i ograniczono zakres stosowania wprowadzonych
metod badawczych

2019 – 2022
2
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zweryfikowano wprowadzone wymagania i sposoby do
klasyfikacji reaktywności kruszyw drobnych i grubych

DP-T14 + WWIORB

2
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DYBLE – WYMAGANIA ODBIOROWE
przesunięcie
poziome (dy)

głębokość
(zo)

rozstaw

odchylenie
poziome
(mh)

odchylenie
pionowe
(mv)

odchylenie łączne
(pierwiastek mh2 + mv2)

Polska wg WWiORB D.05.03.04 przed
2019r.

± 20 mm

± 20 mm

± 50 mm

0

0

-

Polska wg DP-T14 2020r.

± 50 mm

± 20 mm

± 50 mm

± 15 mm

± 15 mm

-

Polska wg WWiORB D.05.03.04 2022r.

± 50 mm

± 20 mm

± 50 mm

± 20 mm

± 20 mm

-

-

75% dybli ± 25
mm, max. 25%
dybli ±40 mm

75% dybli ± 25
mm, max. 25%
dybli ± 40 mm

-

Czechy wg CSN 73 6123-1
Austria wg RVS 08.17.02

-

±10% grubości
płyty

-

± 20 mm

± 20 mm

-

Niemcy wg ZTV Beton-StB 07

± 50 mm

± 20 mm

-

-

-

± 20 mm

Niemcy wg S65 BAST

± 58 mm

± 24 mm

-

-

-

± 26 mm

± 80 mm

+35 mm / -20
mm

-

-

-

± 20 mm

± 50 mm

± 13 mm

-

-

-

± 19 mm (450 mm
długości)

(prop. z uwzgl. tolerancji MITSCAN)

Niemcy wg S65 BAST
(prop. z uwzgl. rzeczyw. wyników badań z budów)

USA wg ACPA Guide Specification z
2018r.

2

75% dybli ± 75 75% dybli ±30 mm,
mm, max. 25%
max. 25% dybli
dybli ± 120 mm
±50 mm
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DYBLE – WYMAGANIA NIE DO ODBIORU

Polska wg DP-T14 2020r.

przesunięcie
poziome (dy)

głębokość
(zo)

rozstaw

odchylenie
poziome
(mh)

odchylenie
pionowe
(mv)

± 101 mm

± 41 mm

± 76 mm

± 41 mm

± 41 mm

odchylenie łączne
(pierwiastek mh2 + mv2)

wg wzoru;

USA wg ACPA Guide Specification (2018)
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± 150 mm

np. dla płyty o
grubości 300 mm
głębokość dybla
musi być w
przedziale od 99
mm do 237 mm,
czyli można
założyć 150 mm
(+87 mm / -51 mm)

± 50 mm
(450 mm długości)

INNE NIEZWERYFIKOWANE WYMAGANIA…
Wprowadzanie wskaźnika blokady szczeliny JS (Joint Score) na podstawie
kontrowersyjnej „teoretycznej” metody obliczeniowej, kwestionowanej nawet w USA
Wprowadzanie współczynnika przekazywania obciążeń LTE na poziomie >90% do
ostatecznej weryfikacji jakości połączenia płyt, bez uwzględnienia wpływu innych
czynników związanych z całą konstrukcją nawierzchni
Wprowadzenie w WWiORB dodatkowego wskaźnika IRImax10 ≤ 1,8 mm/m z pozostawieniem
wskaźnika IRImax ≤ 2,4 mm/m (dla odcinków 50 m)
Wprowadzenie w WWiORB kontrowersyjnych metod (np. PB/5/2018) do badania
reaktywności alkalicznej kruszyw, bazujących na procedurach badawczych aktualnie
weryfikowanych w Niemczech lub rygorystycznej „szybkiej” metodyki bazującej na normie
ASTM (PB/1/2018), która nie jest skorelowana z metodą długoterminową (PB/2/2018)
…
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PODSUMOWANIE
I WNIOSKI

WNIOSKI

1

Wprowadzanie nowych wymagań w dokumentach technicznych powinno
mieć miejsce przy stosowaniu zasady parytetu, przy udziale wszystkich
uczestników procesu budowlanego.

2
Wprowadzanie nowych procedur badawczych lub wymagań z innych krajów
powinno być dogłębnie zweryfikowane możliwością zastosowania
w polskich realiach materiałowych i wykonawczych.

3
Wprowadzanie nowych procedur badawczych lub wymagań wymaga
zastosowania okresów przejściowych, aby Wykonawcy i dostawcy
materiałów mogli się odpowiednio przygotować do nowych realiów.
4

© TPA, 11.05.2022
Strona 18

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

