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Nawierzchnie mostów drogowych
Nawierzchnie mostowe odgrywają szczegó|ną ro|ę po|egającą na zapewnieniu
bezpie(zeństwa i komfortu jazdy użytkownikowi oraz ochrony obiektu mostowego.
Mosty projektowane są na dłuższy czas niż nawierzchnia drogowa, Wobec tego naIeży
oczekiwać, że nawierzchnia będzie kiIkakrotnie wymieniana W okresie żywotności mostu.

akość i szĆzelność nawierzch
ni w zna.znej mietfe decydują
o źywotności mostu. Dobrze
zaprojektowana, wykonana

i utrzymywana nawierzchnia mostowa
nawet po trrydziestu latach eksploatacji
może być w dobrym stanie, co wykazu-
ją doświadczenia szwajcarsLde [1] lub
niemie.kie' Trwatość jest podstawo.
wyń wymaganiem wobec nawierzchni
nostowej. Prf ykłady Przedwczesnego
uŚzkodfenia nawierzchni mostowych
wskazują' że jest to trudna dziedzina
działatności hżynierŚkiej' tym trud.
niejsza, że lezy na pograniczu strefmo'
Stowej i drogowej' wśród najczęstszych
poNodów uszkodzeń nawierzchni mo
stowych na1eżI vymienić|
l niewłaśĆiwie dobrane nateriaiy'
r blędy wykonawstwa'
r brak właściiyego utrzymania pod'

czaŚ eksPloatacji obiektu'

specyńka warunków eksPloatacji
nawierzchni mostowych wynika ze
szczegó|nych obciążeń' ja]dm są one
poddawane' Zarówno nawierzchnie
dlogowe' jak i mostowe Poddane są
ob.iążeniom pochodzącyn od|
. ruchu PojazdóW wywołującego slły

pionowe i poziome,
t €zynników ]dimatychych i środo-

wiskowych takich ja]<: woda, sól'
niska tempefatura.
lednak naPrężenia i odkształcenia

wywoływane w nawierzchnl moŚto-
wej pod działaniem tych obciążeń są
z leguły iększe niżw nawierzchni na
korpusie drogowym-

Nawierzchnia mostowa w znacz-
nie większej mielze niż nawierzchnia
drogowa poddawana jest obciążeniom
termicznym. szybsze są dobowe zmia.
ny temPeratury i większyjest ich gra'
dient' Nie ma tu bowiem łagodzące8o
działania korpusu fiemnego o dużej
beżwładności termicznej. w prze.i
wieństwie do nawierfchni drogowej
nawierzchnia mostowa poddawa-

Fot. ] ' Naw]€żch nia mostu Ś|ąsko Dąbrcwskiego W Warszawie, pierwsfa W Po|sce
w całośc] modvflkowana € astomelern sBs, rok Wykonania ]993.szczegó|ne Warunki

ooc|ązenIa
na lest rmLanom temperatury r obu
stron: od dołu, Przez plytę pomostu'
i od góry' wbezpoś|ednim styku zPo.
wietrzem. Szybkje dobowe zmiany
temperatury są czynn ikiem mogącym
wywoływać el'ekt zmę€zenia telmicz'
nego: powtarzające się przemiĆnn]e
skurcz i rozszerzanie mate(iału, 1<tó'
rego skutkiem Śą Spękania nawierfch
ni. Efekl ten trudno samoistnie zaob-
sert'ować' bowiem nakłada się on na
zmęczenie pod ob.iążeniem ruchem

Woda i środki od|adzające
Czynniki te są głównie niebef piecz-

ne dla pomostu obiektu' lecz powodują
również W polącfeniu z niską tempe.
raturą powierzchniowe uszkodzenia
samej nawierz.hni - ubytki krusrywa
i lepiszcza asfaltowego.

obCiąźenie ruchem pojazdów
obciążenia kołami pojazdó]ł wy.

wołują w nawierzchni naprężenia ści.
skające i ścinaiące' mogące powodować
trwałe odkszŁalcenia lepkoplastycz'
ne nawierzchni asfaltowej' większa
sztywność podłoza nawierzchni asfal-

lowej (płyta pomostLr) powoduje' że
lakie samo obciążenie wywołuje w niej
większe naPrężenia' zwiększając moż-
livość powstaDia tri{ałych odksztaŁ
ceń. często jest to widoczne w na-
wierzchniach mostowych, zł\.łaszcza
na pomosta.h betonowych o większej

W spodzie nawierzchni ashltowej
obciążenie koiami pojazdów powoduje
powśawanie napręźeń roz.iągających'
które choć jednostkowo nie wyrządzają
doraźnei szkody' to ich powtarzalność
powoduje szkody zmęczeniove na-
wierzchni. w nawierrchni na sztywnym
podłoŹu płyty ponostu naprężenia te są
większe niż na podatnym podłożu kor'
pusu ziemnego, wskutek czego rrwałość
zmęczeniowa maleriału w nawielzchni
mostowej jest nniejsza niż tego samego
materiału w navierzchni na korPusie

Nawierzchnia mostowa pracuje
wraz z Pomostem' a napręzenta po-
wstające w nawierfchni fależne są od
pracy konŚtlukcji. ]ednak nawierzch
nia mo,towa pracuje inaczej niż dro.
gowa, bowiem naprężenia rozciągające
powstają nie tylko w spodzie warstw
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asfalto\Llch' ]ec7 także na

Z\ łas, cla $' nawierzch n i mÓsto$'ej
konicczne jesI zapewnienie połącf enia
pomiedi\ jej v.arstwańi i pÓmÓstcm'
L]l aL Połączenia międf y{'arstwoweBo

P.\odLie, że nap|ężenia rozcLąga]ące
\ 'podzie waGtw asfa]towlth są wię]<.
!Ze, naweŁ dwukrotnje rys' 2 [3]. To
zaś Pod Powta|zalnym obciążenieni
.uchen samochodowyn poiroduje
sfybsze uszIodz€nia zńęczenioNc,
objawiające się siatkowyn pękaniem

Taki san nechanizm rvystępuje
w na$'ierzchni mostowej, szczególnym
aŚpcktem są w tym w-vpadku połącze
nia: izolacji z pomost€m i nawierfchnl
f izolacją bądź na\.ierzchn' bezpo.
średnio z ponoŚtem' Częstą przyczy.
ną uszL(odfeń jest bra| połączenia
nat'ie|f.hni aŚfaltowej z izolacją !o.

Nap.ężenie śĆinające $' Po1ączeniu
nawieIf chni z pÓmostem stalos',vm za'
leży od dynamiĆznego modułu sztyt'
nościnalyielzchni orazod jej grubości
(ryŚ' 3)' Grubsza nai']euchn1a fapew.
nla mniejSze naprężenie ścińające'
z('łaszcza jeśLj jesI sztywniejsfa' cień
sza nawierzchnia poivinna być nato
miast niniej sztywna.

Naprężenie $' poiącfeniach MrSt$'
w kaŹdj'm $ypadku zależy od modułu
szqvności nawierfchńi' Moduł fdleży
natomiast od temPeratury i od czę*o
tliwośĆi (czasu) obciążenia. ]m nnieiszy
ńodul sztys'ności, tym mniejsze naprę-
żenie r' na\'ierzchni. Ta za]eżność sta.
noNi jedno z Podstawowvch uzasadnień
Śtosowania Specjalnych lelis,cf| rv ńa.
wierzchniach mostowych. l.episTcry,
którĆ nie są zb}t sztywne' ale iyylQzują
ziviększoną f dolność relaksacji naprę'
żenia i odkształcenia w nisIiei tenpe'
raturze oraz prfenoŚfcnia naprężenia
i odkształcenia rozciągającego' Za]eca-
ne jest zatem Ńoso$'anie materialÓ$.
asfaltow)Ch, któryĆh termjcf ny zakres
lePkospręźystości jĆst Śf Ćrokj, zape$'nia
iącl nawieżchni zachowanie właściwo
sci spręŹystych (sztywności) N wysokiei
:.nrpcraturfe i wlaściwości lePldch w ni.
..L.j temperaturfc' wymagania te speł-
i.Jl Polimeroaslalty, azs.łaSzcza e]asto-
Dr(n).!talql które powszechnie znalazły
7a\I.nr\an]e ql ńoslowycn lyslemacn
1f o]Jt 1 rno nJ\ ierfĆhniow}ch'

Wpływ 9 ru bości naWierzchn i
.jdr lrodul sztufności nailierzch'

ni jest więksf\, np w niższej tempe
raturze, g|ubość na\'ic|zclrni istotnic
wPływa na $'ielkość naP|ęż.nia rof cią
gającego \' górncj strĆfiĆ nai'icrzchni
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Rys' 1' Naprężenie |ozc]qgające przy zqinani! o.. w górnej stlefie nawieżchni nad
nodkjem pod poIy w faIeżności od dynamicfne9o mod!]u sftywnośc]naWierzchni
Ed,.l2l

Rys' 2' Naprężenie rofciągajqce ą pod obciążenlem kołem 50 kN WspodzieWarstw
asfa|towych naw]e rzch ni d roqowej W fa eżn ośc od mod ułU sftywnoścl E i po]ącfen ia
m]ędzywalstwoweq o: a brakpołqczen a międzytrfema Warstwami, b'blak
połączenia międfy Wa rstwq WiążQCą a podbudoWą, c bla k połq.fen ia m iędfy
WaBtWąściela nqa W ążącq' d po|qcfen e międfytrfema warstwam

t

F,-oyn

Rys' 3' N aprężen ie ś.ina]q.e W połq.feniU nawierfchn fe sta ową płytąpomostu
Wsqs]edftwje podpory' H 9lu bość naWieżch ni

i ścinającego i! połąc,cniu z płytą po
mostu (]ub z izo]acj+ i izolacjj f płytą)'
oznacza to' że \.niskiej temperaturze,
gd) nawierzchlia aslaltoiva Staje się
sft]'wnieiŚza' im cieńsZa nawierfch.
nia, tyn więksfe nj€bezpieczeństl!o
uszkodzenia. Przy tyn uszkodzeDie
może następować d$'ojako:
t wskutck odŚpojenia nawierfchni od

płyty ( lub nawierzchniod izo lacj i  i /
lub ifolacji od płyt}'), prowadfąc dÓ
utrłtv połącfenia międzvwarshvo.

$'ego, ldóre z lo]ei powoduje wzroŚt
$'ielkości naprężenia rozciągającĆgo
$' spodzie mwie.zchDi asfaltowej
i prfyśpies7ońe us7kodzenie znę-
czeoiowe pękanie postępując€ od
spodu nawieIfchni '  bądź

r $'skute| znęCzeDia $' górnej strelie
nai{ie.zchni pękaniepostępujące

Usfkodfen ie ńłwierfĆhń i ńostowej
może zatem naŚtępo{'ać obust|ońńie]
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Fot.2. Kosztowny system odwodnienia obiekt'r mostowego
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z przedstawionej analizy wyraźnie
wyni1G, że najkolzystniejŚze byłyby
grlrbe nawierzchnie mostowe. Dla
tego też w szwjcarsldch faleĆenia.h
wyraźnie podaje się' żeby grubość na-
wierzchni mostowej' uwzględniając
odchytĘ dopuszczalną w dól byla nie
mniejsza niż grubość Projektowana.
Gruba nawieŹchnia nostowa kłóci
się jĆdnak z dąż€niem projektantów
i konstruktorów obiektów mostowych
do zrnniejszania ciężaru własnego
konstrukcji. Dwuwarstwowa tuadycyj-
na nawierzchnia o grubości r0 cm ma
masę 250 kg/m], .o sianowi Poważne

Efektdynamiczny
Częstą Plzyczyną uszkodzeń na-

wierzchni mostowych, zwłaszcza
w sąsiedztwie urządzeń dylatacyj
nych' jĆst nierówność nawierzchnl'
powodująca pojawienie się €fektu
dynamicznego obciążenia. Ei'ekt ten
uwzględnia się w postaci współczyn'
nika zwiększającego obciążenia koła
(osi)' któlego wartość moźe wyno-
sić od 1,r do 1,5 zateżnie od Iodzaju
zaw]esżenla i stanu nawierzchni |4].
w wypadku oddziaływania dyna.
micznego na konstrukcję moŚtu może
dochodfić ponadto efekt rezonansu
dryań własnych mostu 1 obciąźenia'
Efekt ien zależny jest od długości
przęsła i częstotliwości drgań wias.
nych mostu oraz rodraju zawieszenia
i równoścl nawielzchni'

Rodzaie uszkodzeń
nawie;zchni mostowej

Efektem obciążenia nawierzchni
mostowej tącfnym dzlałanien Pojaf.
dóv i czynników klimatyczny.h i śro'
dowiskowych jest możliwość wystą-
pienia kllku podstawowych rodzajów
uszkodzenia tazem lub osobno):
t spęLGnia siatkoi{e wskutek zmęcze.

powtarzane8o napręzenla roz
ciągającego N spodzie warstw
asfaltowych od obciążenia ru.
chempojazdów

- powtarfalnego naprężenia roz'
ciągającego w górnej strefie na'
wierzchni od zginania konstruk
cji (uwaga| ulrata pÓłączenia
pomiędzy nawierzchn1ą a izola'
cją bądź izoiacją a plytą po$'odu
je znaczne PrzyŚpieszenie uszko

l spękania pojedyncze nlskotempera.
turowe wskutek gwałtownego spad'
ku temperatury lub wystąpienia
bardzo niskiej lemperaturyi

t trwałe odkształcenia Lepkoplastycz'
ne warstw asfaltowy.h wskutek
działania obciążenia ruchem w wy.
sokiej remperaturzel

r usrkodzeniapowierzchniowewsku-
tek działania wody' m|ozu i środ
kóv od]adzających;

r odkształcĆnia, pęknięcia, sfalowa.
nia navierrchni wskutek przesu-
nięcia nawierzchni po izolacji bądź

naNierfchni z izolach Po Płycie
w N}niku utraty Pr.}g€Pności
w połączeniu między nimi;

t wyboje w sąsiedztwie ur!4d'6ń dt.
latacyjnych lub studzienek elB
przejazdu kół Pojafdów i w}śĘD.
wania efektu dynamicznego obc+
żenia, który ulega zwiększeniu {rz
ze zviększeniem lokaln€j ni €równo-
ści połączenia nawierzchni z urzą'
dzeniem wyposażenia mostu.

Wymagania

Nawierzchnia i izolacja mostowa
powinnystanowić nierozłącznącałość.
Dlatego też cfęsto nawierzchnię vlaz
z izolacją nazywa się systemem- Za
dania syŃemu izolacyjno'nawierzch.
niow€go na moście są dwojakiego
rodzaju: 1) stanowl powierzchnię, po
której po.uszają się pojazdy' a zatem
ma zape1łnić bezpieczeństwo i kom'
fort użytkownika, spełniając wymaga-
nia szorstkości i równości' 2) stanowi
ochronę obiektu inżynierskiego przed
nisz€fącym działaniem wody i środ'

Nawierzchnia mosiowa nie jest p!o-
jeldowana jak nawierz.hnia drogowa.
Jej nośność, czyli zdolność przeniesie'
nia obciążeń użytkowych' zaPewniana
jest bowiem plzez samą konstru]rcję
obiektu nostowego. Wymaganiawobec
systemu izolacyjno.nawl€rzchniowego
nożna zatem określić następująco:
. wobec nawierzchni mostowej:

równość podłużna i pop|feczna'
spadki zaPelyniające odwodnie.

komfort jazdyi

- zabezpieczenie płyty Pomostu
obiektu przed szkodli!.ym działa
niem cf ynników środowiskowy.h'

- trwatość co najmniej taka jak
warstwy nawi€rzchni na niej po

zapewnienie połączenia f płItą
pomostu i nawielz.hnią'

W IBDiM opublikovano ostatnio
zalecenia I5], obejmujące część syste.
mów izolacyjno.nawierfchniowych
z zastosowaniem pap zgrzewalnych-

Stosowane rozwiazania
izolacjii nawierzchni

IzoIacja p|z€Ciwwodna
izolacja plzeciwwodna (hydroizola-

cja) J.ako elenĆni nawierzchni mosto.
wej jest varstwą pośrednią Pomiędzy
kon,trukcj.ą błytą) pomostu a war.
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'I
ta*r

T
stwami nawierzchni. H,vdroirolacja
śpełnia następujące zadania [6];
l zap€u,nia przvcfepność nawierzch'

ni do płyty pomostu,
r zapewnia relaksację naPrężeń roz'

ciągających i ścinając}ch Powstaj4.
cvĆlr pod działaDiem Pozioln)ch s1l
składo$'Ich obciążenia LrŻ}tko\'c
go o|az |elaksację nap|ężeń \' n!
wierzchni od odlśztałceń konŚtrllk
cJL a f$laszcza Pornosu.

r konpenŚuje różnicę odksztalceń teL
ńiĆh,vĆh na\'iĆ|zchni i PomoStu'

.  kompcnsuje odkszta lcenia Pońo
Śtu, powo(u]ące Po\Ńa*'an1e tyŚ
s 'podłożu h\dIo izo lac i i ,
v PolŚcc faProPonoł'ano na(ęp!ją.

cą kIas\ fi k!cię izolacji P.zeciw$'odnych;

- cienlrcwarstwowe (od I do2 nm),
srubo{a.st$'Ówe niczbrojone
i zbrojonc (od 2 do 6 nn);

termofgrze\ralne,
- samoPtuylePne:

r nastyksy asfaLtol{e.
wymie ole nastlksy as1altowe są

materiałem prai'ie zaPonnianlm' ale
warto pamiętać o njm w polączeniu
z elastomeroasialten1.

Przedstawiona tlasynkacja w hacr-
nej mie.f e ilu'truje systcm,v stosolvanĆ
w świecie' choć trzeba zauważyć pew
ną spec/i]$ .oziyjązań w |óżnlch Loa'
jach, co jest e1ektem zaró$'no trad,vcji
technjcznej' jak i $'pł,vwu warunków

w szl'ajcarij stosuje się:
t s'\rstenl kleione: z izolacją te|mo-

zgrzewalną i warst\.amj nawierzch-
ni z asfaltu lanego lub betonu asial-

t system ply$'ający: z r'arsiwą od
cinającą poniędzv płytą ponostu

|u nasą.zoncgo o]Ćjen] oraz
$afsrlvami nav'ierzchni

. sylteńlotl!iońejnal!ierfch

Trzebawyjaśnlć, żĆ w Szr'aj
ca|ii zdĆc,v.1o$'an1e przeważają
mosty o pomostach żelbeto-
$',vclr bądŹ Sprężanych' Najpo
$'Śzecnn!e] slosÓ$lan€ są Ś,vŚtc
nly pierwsfego t)pu z izolacją
termozg.zewalną' w ostatni(h
Latach hachy pÓŚtęp technicz.
ny pŹ,vcfynił 'ię do po$totrl
sto'owania iuolacji poi'łoko.
wych (natr,vskowych). Zwlasz'
czai! połączeniu z in$'je|zchnią
z asfaltu lanego' lzolacjetakie są
szczegó]Irie zaiecane v' t|udno
dostępnvĆh Śtre|ach pomoŚtóW
w Itółvch n1e można rozłożyć

NapÓłudniuUsAba|df opo
p!larne jest porostawienie ply
ty betonowej jako powierzchni
jefdnei, oczlwiście uwarun-
kowane jest to odpo$'jednjmi
\.łaściNościami betonu oraz
warunkami llinatlczn).mi
fnacznie łagodniejszln! niż
Po]sL(a. Na północ-v UsA' \.po-
dobnych do nasrych wa.unliach

Fo1.3. obwodn ca miasta szubin'
nWestor: GDDKiĄ glóWny wykonawca: skan5ka 5'A''
fÓt '  ar.hiWUm skanska s 'A'

Tab|]ca ]' Zestaw enie matel]ałów do waIstW naw]erf.hni mostowvch

Warstwa Materiał

l'/ iesza nki mineralno'
asfaltowe

Wiażaca

klimatycfnych' stosuje się Przeważnie
izolacie ternozgrzewalne lub mast,vk
s,Y asfa]towe' Ze wfględu na lvarunki
klimat\rzne stosowane lepiszcza lo
prf ede rv'zystkiń polimeroasf alt}'.

w nasfejstreńe kLimatycfnej' i' Eu.
ropie, Śtosujc sję podobne systemy
jak w Polscc' Można wspomnieć' że
\.Skandynawii i wielkiej Brytanii nadal
bardzo cfęsto stosowane są rnastylGy
aŚfaltowe' lecf np' ł' sfwecji wyłączni€
z elastomeroasfaitem jako lepiszcrem.

zaIec€ni €

t\14 8, t",14 1 l

Pl\4B25155,60

Ta b]i.e 6-1, ó'2, ó.3 według WT] Krusfywa - 2008,

5MA 5l,sMA 8ł' s^4A ]]
BBTM 8T, BBTM ]1
AC 1r 5r

PMB 25155 ó0
Pl\48 45180 554
Pl\4B45180.65ł
PMB65n0s,60!

Tab]jce 4'], 4'2' 4'3, 5.], 5.2, 5.3, 6'], 6.z 6'3 W€dł!g
WT]Kfusfywa 2008, cfęść 2

Nawierzchnia
Nar'ierzclrnia asfalto$'a układana

na izoldcji przeciwwodnej ,ktada się
naicfęśCiej f dwóch warstw, z L(tółch
do]ng zw).zajowo nazIwa się warstl'ą
och|onną, a górną - wa.stl'ą ścieral-
ną 0ak ogólnie puyjęlo !ię ją nazlwać
także poza obiettern nostowyn)'

vrar5twa ochronna na]vieżchnimo
sto$'ej n1a na celu zabezpieczenie izola
cji Przeciw$odrcj przed uszkodzenień
podczas wvkonania nas.ierzchni oraz

Uwagi:
r) d opuszczo n e Wy|qczn ie do wyko

na.ia śc]eku pżykraWężnikowe9o,
r] f aIecane, jeś]i wyma9ane jest

f mnieFf€nie lra]asu dIoqowe9o,
rr dopLrsrcrone stosowa n ie wa rstwy

śc era|nejz betonu asfa towego
Ac ]] 5,jeś i nawie|fchn]a dojaf.
dóW dÓ mostu Wykonanajest f
betonu aŚfa towego'

a] za|ecanedo5Ą4A ub BBTĄ4 w
cienk E' Wautw e o grubości nie
W ększejn iż3,5 cnr '

skrÓty nazw nr ieszanekwedł!g norm
PN.EN:

SN!A miesranka SMA,
BBTM mlesranka BBTM (dawniej
l,1NU) do cienk]ej Watstwy ścieraInei,
Ac beton asfa tÓWy'

Miesrankimlnera lno
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TECHNOLOGIE

w .zasie elGploatacji. Rola ochronna
doln€j Mrstwy nawierzchni asfalto.
wej stata się w ostatnich latach ra.zej
umowna, bowiĆm izolacje rolowe no'
wej generacji Śą z reguły dwuwarstwo'
we, a ich gólna wa|stwa jest wtaśnie
warstwą ochronną i p.zejęła funkcję,
jaką wcześniej spełniała dolna Wlstwa
nawiĆrzchni. Dwuwarstwowy układ
nawierzchni asfaltowej na izolacji jest
więc układem tadycyjnym, nającyn
uwarunkowanie teĆhnologiczn€'

Obie warstwy navierzchni powin-
ny mieć zatem strukturę możliwie
szczelnąl zamkniętą. wedlug przy
gotowanych do publitQcji''wymagań
technicznych nawierzchni asfaltowych
na drogach publicznych" (WT Na
vierzchnie asfaltowe) zatecenia ma-
teriałów do navierzchni mośowych
przedstawia tablica 1

Do warstwy wiążącej (ochronnej)
zaleca się wyłącznie asfatt lany. Mie.
szan](a ta jest 'vśród nieszanek mine.
ralno-asfa]towych jedyną samozagęsz'
czalną (niewymagającą zagęszczania
walcem). To zapewnia wyeliminowanie
ryryka uszkodzenia izolacji rolowej pod
wa]cem zagęszczającym, co wcfeśniej
zdarzało się dość często' gdy warstwa
wiążąca wykonana była z betonu asia].
towego wynaga]ącego zagęszczen1a.

Powrót do naszE praktyki ashltu
lanego (wadlińe nafywanego jevoe
twardolanym) rozkładanego mechańcz
nie' specjalnymi przeznaczoĄĄni do tego
rozkładarL€mi pozMla na za]ecenie jego
stosoMnia i powtó.ne upowŚzechnienie
rI ' Asfalt lany jest wyjątkową nievanĘ
minda1no'as1a]lową, zapewniającą wy'
jątkowątrwałośćnawierzchni- Zwłaszcza

zalecany jest do nawierzchni mostowych.
NajczęścĘ stosowany jest w polączeniu

W "WT 
Nawierzchnie asfaltowe" do

Mrstwy ścieralnej nawielzchni moslo.
wej mogą być stosowane przede i{szyŚt
1dm asfalt lany lub mieszanka SMA,
rfadziej (w Śzczegó]nych iłypżdkach)
beton aŚfa]towy' Powodem oglanicze'
nia stosowania betonu asfa]tow€go jest
mniejsza trwałość tej mieszanki w sto.
sunku do asfaltu lanego lub SMA.

w nawierzchni mostowej nie za]ecasĘ
stosowania asfaltu Porowategp re wz9Ę-
du na ryzyko zamarrania wody i niebez-

Pieoeństwo poślizgu (vlde woeśniejsze
uwĘi o walunlGch tempdaturołfch
nawiozchni mosto$'ej)' ZwłNoa ale'
cane jest rozńąf anie nawieŹńni mosto'
rej z izolacją natryskową i dwóch wastw
asfaltu lanego, z uszo$tnieniem warstn y
ścieta]nej. Takie roeiązmie zapewnia
największą trMłość mwierzchni.

wymaga się stosowania lepŃzczy
elastomeroasfaltowych do miesranek
minefalno-asfaltowych do nawierzch-
nimostowych.

Szczegó]nej uwagi wymaga most Slą-
sko.DąbrowŚki, remontowary w 1993 r'
Podczas remontu wynieniono izolację
i nawierzchnię. (olejne warstwy na
wierzchni na izolacjitermozgtewalnej:
! asfalt piaskowy - wafstwa ochron-

na 2 cm (zastosowanie warstwy
ochronnej było w tyn wypadku
konieczne ze względu na osłabienie
izolacji roiowej vskutek długiego
prfechowywania),

l beton asfaltowy 0/12'8 o Śtrukturze
zamkniętej warstwa wiążąca 4 cm'

t sMA 0/u'8 - warsrwa ściera]la 4 m'

Na chodnikach położono asfalt
lany. wszystkie mieszanki byb mody-
filowane elastomerem SBS. Po kilku-
nastu Lalach eksploatacji nawierzchnia
nie wykazuje uszkodzeń.

Podsumowanie

Nawierzchnie mosrowe odgr}Mją
sfczególną rolę w zapewnieniu bez

Pieczeństwa użytkownika i ochro.
nie obiektu mostowego' Dostępne są
sprawdzone rnateriały i tĆchno]ogie
pozwa1ające na spełnienie wymagań
i zaPewnienie trwałości nawierzchni'
ważnyn czynnikień jest człowiek za'
równo podczas proiektowanla' budovy'
jak i utrzymania obiektu inawierzchni.

Jednym z ważnych elem€nŁów za.
pewnienia trwalości nawierzchni mo'
stowej i obiet(ru jest odwodnienle. I tu
decydującą roLę odgłva człowiek
Niezbędne są bowiem przeglądy stanu
obiĆktu, w tym systemu odwodnienia'
Na cóż nam bowiem kosztowne syste-
my odwodnieniow€' jeśli nie są użyt.
ko$'ane podczas eksploatacji obieL(tu
mostowego (1ot. 2,4).

Prot d! hab- inż' DAR|usz sYB|LsKl
]nstylut Badawczy Dróg i Mostów

Politechnika Lubelsl(a
ZdjęĆia 1' 2'4 autora
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