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H ałas generowany w rejonie
kontaktu opon samochodo-
wych z nawierzchnią jest jed-
nym z istotnych czynników

decydujących o klimacie akustycznym
w otoczeniu tras drogowych. Zmniej-
szenie jego poziomu jest uzależnione
od poprawy właściwości akustycznych
górnych warstw nawierzchni drogo-
wych. Obecnie są znane technologie wy-
konywania warstw ścieralnych przyczy-
niające się do obniżenia poziomu hałasu
toczenia pojazdów samochodowych o kil-
ka decybeli w porównaniu ze standardo-
wymi nawierzchniami z mastyksu gryso-
wego typu SMAlub z betonu asfaltowego.
Są to warstwy z asfaltu porowatego (poje-
dyncze i podwójne) oraz cienkie warstwy
asfaltowe. W warunkach polskich bardziej
korzystnym rozwiązaniem są cienkie war-
stwy asfaltowe o grubości 10 ÷ 30 mm.

Perspektywicznym rozwiązaniem są
warstwy poroelastyczne charakteryzu-
jące się zawartością wolnych przestrze-
ni 20 ÷ 40% oraz dużym udziałem gra-
nulatu gumowego (min. 20% wagowo).
Pierwsze próby z nawierzchniami poro-
elastycznymi wykonano w latach sie-
demdziesiątych XX w. w Szwecji i uzy-
skano redukcję hałasu o ok. 5 dB [2].
Na odcinkach testowych wykonanych
w latach osiemdziesiątych XX w. osią-
gnięto wartość ok. 10 dB. Prace nad za-
stosowaniem tego rodzaju warstwy ście-
ralnej podejmowano także w Norwegii
(1989 r.), Japonii (1994-2007) i Szwecji
(2000-2007). W latach 2006 – 2007 ba-
dano nawierzchnie poroelastyczne okre-
ślane jako PERS (Poroelastic Road Sur-
faces). W większości przypadków ule-
gały one zniszczeniu w stosunkowo
krótkim czasie (nawet po kilku tygo-
dniach), na skutek braku odpowiednie-
go powiązania warstwy poroelastycznej
z podbudową oraz nieodpowiednej
trwałości ułożonej mieszanki.

W latach 2009 – 2015 zrealizowano
projekt badawczy PERSUADE (Poro-
-Elastic Road SUrfaces for the Advan-
ced Defence of the Environment), które-
go głównym celem było opracowanie
trwałej i bezpiecznej nawierzchni poro-
elastycznej, obniżającej o 10 – 15 dB
poziom emitowanych dźwięków w po-
równaniu z nawierzchnią referencyjną.
Badania laboratoryjne oraz testy na
krótkich sekcjach badawczych stanowi-
ły podstawę do budowy odcinków te-
stowych na drogach obciążonych ru-
chem samochodowym [1, 2]. Wybudo-
wano pięć odcinków o nawierzchni wy-
konanej z zaprojektowanych mieszanek
(Dania, Szwecja, Belgia, Polska), dwa
odcinki o nawierzchni w postaci paneli
lub rulonu (Belgia i Szwecja) i jeden od-
cinek z kostek betonowych z warstwą po-
roelastyczną (Słowenia). Badano aspek-
ty technologiczne budowy tego typu na-
wierzchni, właściwości przeciwpoślizgo-
we, wodoprzepuszczalność, sztywność,
opór toczenia i odporność ogniową. Uzy-
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Streszczenie. W artykule przeprowadzono analizę makrotekstu-
ry, współczynnika tarcia i współczynnika absorpcji dźwięku
na sześciu testowych odcinkach nawierzchni wykonanych z mie-
szanek poroelastycznych o zróżnicowanej charakterystyce. Otrzy-
mane wyniki porównano z wynikami ustalonymi na istniejących
asfaltowych i betonowych nawierzchniach drogowych. Anali-
za porównawcza wykazała, że nie powinno stanowić problemu
uzyskanie odpowiedniej makrotekstury nawierzchni poroelastycz-
nych. Niezbędne są bardziej szczegółowe badania dotyczą-
ce współczynnika tarcia w nawierzchni z tak dużą zawartością gra-
nulatu gumowego. Z punktu widzenia właściwości akustycznych
szczególną uwagę należy zwrócić na charakterystykę mieszanki
mineralno-gumowo-asfaltowej decydującą o tych właściwościach
oraz na proces jej układania i zagęszczania.
Słowa kluczowe: hałas opona/nawierzchnia; poroelastyczna na-
wierzchnia drogowa; współczynnik tarcia; makrotekstura.

Abstract. The paper presents an analysis of macrotexture,
coefficient of friction and sound absorption coefficient was
carried out on the six test sections of poroelasticroad mixtures
with different characteristics.The obtained results on the tested
sections were compared with the results established on existing
asphalt and cement concrete road surfaces.Acomparative analysis
has shown that it should not be a problem to obtain the appropriate
macrotexture of poroelastic surfaces. More detailed research is
needed regarding the coefficient of friction on surfaces with such
a high content of rubber granulate. Particular attention should be
paid to the characteristics of the poroelastic mixture and the
process of its paving and compacting that determine the acoustic
properties.

Keywords: tyre/road noise; poroelastic road surface; coefficient
of friction; macrotexture.
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skane wyniki potwierdziły bardzo dobre
właściwości akustyczne nawierzchni po-
roelastycznych. Wskazano na potrzebę
dalszych badań, m.in. w celu opracowania
bardziej trwałego połączenia warstwy po-
roelastycznej z podbudową.

W 2018 r. konsorcjum w składzie: Po-
litechnika Gdańska, Politechnika Biało-
stocka i Firma Budowlano-Drogowa
MTM S.A. rozpoczęło badania nad na-
wierzchnią poroelastyczną jako rozwią-
zaniem bezpiecznym, proekologicznym
i zmniejszającym poziom hałasu drogo-
wego. Projekt SEPOR (Bezpieczna,
proekologiczna poroelastyczna na-
wierzchnia drogowa) jest realizowany
w ramach Strategicznego programu ba-
dań naukowych i prac rozwojowych
„Nowoczesne technologie materiałowe”
TECHMATSTRATEG i finansowany
ze środków NCBiR. Jego celem, poza
opracowaniem innowacyjnej poroela-
stycznej nawierzchni drogowej o bar-
dzo małej hałaśliwości, jest określenie:
oporu toczenia, właściwości przeciwpo-
ślizgowych, wodoprzepuszczalności
oraz tłumienia pożarów powstałych
w wyniku rozlewisk paliw płynnych.

Program i zakres badań
Jednym z etapów projektu SEPOR

było testowanie przygotowania mie-
szanki mineralno-gumowo-asfaltowej,
jej układania i zagęszczania. W tym ce-
lu w 2018 r., na drodze dojazdowej do
firmy MTM S.A. w Gdyni, Firma
Budowlano-Drogowa MTM S.A. we
współpracy z zespołem z Wydziału In-
żynierii Lądowej i Środowiska Politech-
niki Gdańskiej wybudowała sześć krót-
kich odcinków testowych, oznaczonych
jako ODC 1, ODC 2, ODC 3, ODC 4,
ODC X, ODC Y. Na odcinkach ODC 1

i ODC Y mieszankę wykonano na bazie
kruszywa 0/8, a na pozostałych z zasto-
sowaniem kruszywa 0/5. Mieszanka
wbudowana na odcinkach ODC 1,
ODC 3 i ODC 4 charakteryzowała się
zawartością granulatu gumowego w ilo-
ści 15% wagowo, na odcinku ODC 2 –
20%, a na odcinkach ODC X i ODC Y
– 24%. Pomiary poziomu hałasu meto-
dą CPX, wykonane przez zespół z Wy-
działu Mechanicznego Politechniki
Gdańskiej, wykazały zmniejszenie po-
ziomu hałasu opona/nawierzchnia dzię-
ki zastosowaniu mieszanki poroelastycz-
nej. Ustalone wartości redukcji poziomu
dźwięku na badanych odcinkach nie by-
ły tak duże jak w projekcie PERSUADE
(7,6 ÷ 11,7 dB) [1], ale uzyskano obie-
cujące wartości, biorąc pod uwagę
wstępny etap badań.

Po jednomiesięcznym okresie użyt-
kowania odcinków testowych zespół
z Politechniki Białostockiej przeprowa-
dził pomiary makrotekstury, współczyn-
nika tarcia, wodoprzepuszczalności oraz
współczynnika absorpcji nawierzchni
poroelastycznych.

W badaniach wykorzystano następu-
jące urządzenia (fotografia):

● Circular Texture Meter (CTM) – do
oceny makrotekstury (MPD – Mean
Profile Depth);

● Dynamic Friction Tester (DFT)
– do oceny współczynnika tarcia
(DFT20);

● Spectronics Acupave Measurement
System – do oceny współczynnika ab-
sorpcji dźwięku (α).

Dodatkowo na każdym odcinku prze-
prowadzono pomiary współczynnika
tarcia za pomocą wahadła angielskiego
(norma PN-EN 13036-4) oraz badania
wodoprzepuszczalności nawierzchni

(norma PN-EN 12697-40). Pomiary
współczynnika tarcia DFT20/BPN i ma-
krotekstury MPD wykonano w dwuna-
stu lokalizacjach, a współczynnika ab-
sorpcji dźwięku α oraz wodoprzepusz-
czalności w czterech.

Wyniki badań i ich analiza
Na rysunkach 1 ÷ 3 pokazano średnie

wartości makrotekstury (MPD), współ-
czynnika tarcia (DFT20) i współczynni-
ka absorpcji dźwięku (α) na nawierzch-
niach z mieszanki mineralno-gumowo-
-asfaltowej oraz wykonanych w innych
technologiach. Wartości MPD i DFT20
na nawierzchniach typu SMA, z betonu
asfaltowego (AC) i slurry-seal (SS) do-
tyczą wyników uzyskanych w ramach
realizacji pracy naukowo-badawczej
Analiza porównawcza parametrów opi-
sujących właściwości przeciwpoślizgo-
we nawierzchni drogowych, ustalonych
w oparciu o wyniki pomiarów współ-
czynnika tarcia i makrotekstury przy wy-
korzystaniu zestawów pomiarowych
SRT3, TWO, DFT oraz CTM, wykona-
nej przez zespół z Politechniki Biało-
stockiej w 2014 r. na zlecenie GDDKiA
Oddział w Gdańsku. Współczynnik ab-
sorpcji dźwięku zbadano na jedno-
(PAC8-dr) i dwuwarstwowej (PAC8
(DPAC)-dr) nawierzchni z asfaltu po-
rowatego na drogach wojewódzkich
DW780, DW967 oraz w warunkach la-
boratoryjnych (PAC-lab).

Porównanie makrotekstury na-
wierzchni na odcinkach testowych wska-
zuje, że w przypadku uziarnienia kruszy-
wa 0/5 mm z dodatkiem granulatu gumo-
wego 2/4 wartości MPD są zbliżone
do 0,8 mm (odcinki ODC 2, ODC 3,
ODC 4, ODC X), a przy uziarnieniu kru-
szywa 0/8 były większe od 1,0 mm.

Urządzenia wykorzystane w badaniach terenowych: a) Circular Texture Meter, b) Dynamic Friction Tester, c) Spectronics Acupave Measu-
rement System, d) wahadło angielskie, e) aparat do badania wodoprzepuszczalności nawierzchni w warunkach terenowych
Devices used in field research: a) Circular Texture Meter, b) Dynamic Friction Tester, c) Spectronics Acupave Measurement System, d) british
pendulum, e) device for testing the water permeability of the road surface in the field conditions

a) b) c) d) e)
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Na odcinku ODC Y zanotowano większe
wartości niż na ODC 1, gdyż zauważono
większe ubytki ziaren i zniszczenia po-
wierzchni. Można stwierdzić, że makro-
tekstura badanych nawierzchni poroela-
stycznych jest zbliżona do wartości usta-
lonych na nawierzchniach typu SMA.

W przypadku współczynnika tarcia
DFT20 określone wartości są nieco
mniejsze niż na badanych drogach
o standardowej nawierzchni, ale śred-
nie wartości współczynnika tarcia
określone z wykorzystaniem wahadła
angielskiego ustalone na odcinkach te-
stowych o nawierzchni poroelastycznej,
które wynosiły: ODC 1 i ODC 2 – 78,
ODC 3 – 81, ODC 4 – 80, ODC X – 73,
ODC Y – 77, są zdecydowanie większe
od wartości uzyskanych w projekcie
PERSUADE (od 43 do 78) [1].

Największe wartości współczynnika
pochłaniania dźwięku α otrzymano na
odcinku ODC 1. Są one zbliżone do war-
tości na nawierzchniach porowatych rze-
czywistych odcinków drogowych (rysu-
nek 3). Korzystne właściwości akustycz-
ne warstwy poroelastycznej na tym od-
cinku, wynikające z większej zawartości
wolnych przestrzeni, potwierdzono tak-
że w badaniach wodoprzepuszczalności.
Czas wypływu normowej ilości wody
wynosił odpowiednio: ODC 1 – 27 s,
ODC 2 – 125 s, ODC 3 – 167 s, ODC 4
– 224 s, ODC X – 188 s, ODC Y – 127 s.
Na pozostałych odcinkach testowych
wartości współczynnika absorpcji dźwię-
ków wynoszą 0,10 ÷ 0,20 w zakresie ba-
danych częstotliwości i różnią się
pod tym względem w sposób zdecydo-
wany od nawierzchni porowatych.

Podsumowanie
Badania wykazały, że uzyskanie od-

powiedniej makrotekstury nawierzchni
poroelastycznych nie stanowi żadnego
problemu. Na etapie badań wstępnych
do współczynnika tarcia i współczynni-
ka absorpcji dźwięków nie można sfor-
mułować jednoznacznych wniosków.
W przypadku współczynnika tarcia są
potrzebne bardziej szczegółowe anali-
zy z uwzględnieniem charakterystyki
kruszywa grubego pod względem od-
porności na polerowanie w powiązaniu
z tak dużą zawartością granulatu gumo-
wego. Ocena właściwości akustycznych
warstw ścieralnych z mieszanki mineral-
no-gumowo-asfaltowej wskazuje na ko-
nieczność rozszerzenia badań zarówno
w kierunku absorpcji dźwięków, jak i ich
sztywności.
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Rys. 1. Makrotekstura MPD: a) na odcin-
kach testowych, b) na drogach o innej na-
wierzchni
Fig. 1. Macrotexture MPD: a) on test sec-
tions, b) on roads with a different surface

Rys. 2. Współczynnik tarcia DFT20:
a) na odcinkach testowych, b) na drogach
o innej nawierzchni
Fig. 2. Coefficient of friction DFT20: a) on test
sections, b) on roads with a different surface

Rys. 3. Współczynnik absorpcji dźwięku α: a) na odcinkach testowych, b) na drogach
o innej nawierzchni
Fig. 3. Sound absorption coefficient α: a) on test sections, b) on roads with a different surface
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