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R odzajskały,z jakiej jestproduko-
wane kruszywo, ma wpływ
na właściwości przeciwpośliz-
gowe warstw ścieralnych na-

wierzchnidrogowych.Podwpływemruchu
samochodowego oraz czynników atmosfe-
rycznych na powierzchni wystających zia-
renkruszywazachodzązmianywichmikro-
teksturze, które przyczyniają się do ślisko-
ści nawierzchni. W celu wyeliminowania
materiałów o niewielkiej odporności na po-
lerowanie,naetapieprojektowaniawarstwy
ścieralnej wykonuje się oznaczenie wskaź-
nika polerowalności PSV (Polished Stone
Value) kruszyw grubych [1]. W przypadku
nawierzchniporoelastycznych,pozakruszy-
wem, materiałem ziarnistym jest również
granulat gumowy [2].

W artykule zaprezentowano wyniki
badań wpływu dodatku granulatu gumo-
wego do kruszywa grubego na wskaźnik
polerowalności PSV.

Program badań
Oznaczenie odporności na polerowa-

nie przeprowadzono zgodnie z normą
PN-EN 1097-8:2009. Do badań wytypo-
wano kruszywa: granodiorytowe, gabro-
we, amfibolitowe i gnejsowe, charaktery-
zujące się dobrymi właściwościami geo-
metrycznymi i fizycznymi, które pozwa-
lają na ich stosowanie do warstwy ście-
ralnej. Kruszywa grube i granulat gumo-
wy (GG) układano w formie w taki spo-
sób, aby zawartość granulatu w próbkach
wynosiła ok. 20%, a następnie zasypy-
wano je kruszywem drobnym do 2/3 wy-
sokości ziaren i zalewano żywicą. W ce-
lu zwiększenia trwałości próbek z gra-
nulatem gumowym w czasie badania po-

lerowalności jego ziarna przyklejono
specjalnym klejem. Na fotografii przed-
stawiono przykładowe próbki.

W pierwszym etapie badań próbki pod-
dawano działaniu czynników polerują-
cych w aparacie do przyspieszonego po-
lerowania, natomiast w drugim mierzono
stan ich wypolerowania przez pomiar tar-
cia wahadłem angielskim. Wskaźnik po-
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Streszczenie. Artykuł prezentuje ocenę odporności na polerowa-
nie mieszanek z kruszywa granodiorytowego, gabrowego, amfi-
bolitowego, gnejsowego oraz granulatu gumowego przeznaczo-
nych do warstw ścierlanych z poroelastycznych mieszanek. Kru-
szywo gabrowe, granodiorytowe i amfibolitowe zostało zaklasyfi-
kowane do kategorii PSV50, natomiast gnejsowe do kategorii PSV44.
Ustalono, że dodatek granulatu gumowego w ilości ok. 20% nie
wpłynął istotnie na wartość PSV mieszanki. Dowodzi to, że zmia-
ny w mikroteksturze są związane ze zmianami zachodzącymi
na powierzchni kruszywa grubego. W przypadku mieszanek
z kruszywa gabrowego i granulatu gumowego w ilości 30 i 40%.
również nie zarejestrowano istotnego wpływu granulatu na war-
tość PSV mieszanki. Stwierdzono jednak, że próbki z większą za-
wartością granulatu gumowego wykazały niedostateczną trwa-
łość. W efekcie przyczyniało się to do problemów technicznych
podczas wykonywania oznaczenia.
Słowa kluczowe: wskaźnik polerowalności PSV; mikrotekstu-
ra; warstwa ścieralna; granulat gumowy; właściwości przeciw-
poślizgowe.

Abstract. The paper presents the evaluation of the polishing
resistance of mixtures from granodiorite, gabbro, amphibolite,
gneiss aggregates and rubber granlues intented for poroelastic
road surface. Gabbro, granodiorite and amphibolite aggregates
were classified in the PSV50 category, whereas gneiss aggregate
in the PSV44 category. It was found that the addition of rubber
particles in an amount of about 20% had no significant effect on
PSV mixtures. This proves that the changes in microtexture are
associated with changes occurring on the aggregate surface.
Attempts have been made to carry out tests for mixtures from
gabbro aggregate and rubber granules in an amount of 30 and
40%. However, no significant effect of the granulate on the PSV
value of the mixtures was recorded. It was found that samples with
higher amounts of rubber particles had low durability. As a
consequence, it contributed to numerous technical problems
during the test..
Keywords: PSV (Polished Stone Value); microtexture; wearing
course; rubber granules; skid resistance.
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Przykładowe próbki z kruszywem gabro-
wym i granulatem gumowym
Exemplary specimens of gabbro aggregate
and rubber granules
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lerowalności PSV obliczono po przepro-
wadzeniu dwóch serii wg wzoru (1):

PSV = S + (52,5) – C (1)
gdzie:
S – średnia z pomiaru tarcia dla danego zesta-
wu kruszywa grubego i granulatu gumowego;
C – średnia z pomiaru tarcia próbek kruszy-
wa kontrolnego.

W przypadku kruszywa gabrowego
dodatkowo przeprowadzono badania
na próbkach z ok. 30 i 40% zawartością
granulatu gumowego. Mimo lepszego
związania granulatu, w przygotowywa-
nych próbkach podczas polerowania za-
uważono ubytki pojedynczych jego zia-
ren. Z tego względu w dalszych bada-
niach ograniczono się do testowania od-
porności na polerowanie pozostałych
kruszyw jedynie z 20% zawartością gra-
nulatu. Oznaczenie przeprowadzono
również na próbkach kruszyw bez dodat-
ku granulatu gumowego.

Analiza wyników
Na rysunku 1 przedstawiono wartości

PSV mieszanek z kruszyw grubych i gra-
nulatu gumowego (GG20%), którego
dodatek w ilości 20% nie wpłynął istot-
nie na zmiany zachodzące na powierzch-
ni próbek. Podobnie w przypadku mie-
szanek kruszywa gabrowego z granula-
tem gumowym powyżej 30% nie zareje-
strowano istotnych różnic (rysunek 2).
Oznacza to, że wartość PSV jest ściśle
związana ze zmianami zachodzącymi
na powierzchni kruszywa.

Zgodnie z PN-EN 13043 kruszywo
gabrowe, granodiorytowe i amfibolitowe
zostało zaklasyfikowane do kategorii

PSV50, natomiast gnejsowe do PSV44.
Oznacza to, że zgodnie z WT-1 2014 tyl-
ko kruszywo gnejsowe nie może być
wbudowane do górnych warstw na-
wierzchni z mieszanek mineralno-asfal-
towych dróg o kategorii KR5 – KR7.

Na rysunku 3 porównano wyniki PSV
kruszyw przeznaczonych do projekto-
wania mieszanek poroelastycznych (ko-
lor czerwony) z innymi wynikami kru-
szyw stosowanych w Polsce do warstw
ścieralnych (kolor szaroniebieski). Ich
podatność na czynniki polerujące jest
porównywalna z innymi kruszywami
produkowanymi ze skał magmowych
o podobnej strukturze [1]. Nieznaczne
różnice mogą wynikać z wtrąceń mine-
rałów akcesorycznych charakterystycz-
nych dla danego złoża. Odporność kru-
szywa na czynniki polerujące jest zwią-
zana z charakterystyką petrograficzną
skały, z jakiej zostało wyprodukowane.
Istotną rolę odgrywa twardość poszcze-
gólnych minerałów budujących skałę
oraz jej struktura. Wszystkie skały, z ja-

kich pozyskano badane kruszywa, mają
jawnokrystaliczną strukturę. Należy za-
znaczyć, że różnice pomiędzy wartościa-
mi PSV badanych kruszyw są niewielkie.
Doświadczenia pokazują, że taki zakres
zmienności PSV jest również rejestrowa-
ny w przypadku materiału pochodzącego
z tego samego złoża i tej samej partii pro-
dukcyjnej, szczególnie gdy kruszywo po-
chodzi ze skał jawnokrystalicznych [1].

Podsumowanie
Dotychczasowe badania nie wykazały

istotnego wpływu granulatu gumowego
na odporność na czynniki polerujące.
W kolejnych etapach badań zostanie
przeprowadzona weryfikacja znaczenia
odporności na polerowanie kruszyw na
właściwości przeciwpoślizgowe warstw
z mieszanek poroelastycznych na pod-
stawie zmiany współczynnika tarcia
w procesie symulacji zjawisk zachodzą-
cych w rzeczywistych warunkach na
drodze.
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Rys. 1. Wyniki PSV mieszanek wykona-
nych z poszczególnych kruszyw i granula-
tów gumowych
Fig. 1. Results of the PSV obtained for mixtu-
res made from particular aggregates and rub-
ber granules

Rys. 2. Wyniki PSV mieszanek z kruszy-
wem gabrowym i granulatem gumowym
Fig. 2. Results of the PSV obtained for mi-
xture from gabbro aggregate and rubber
granules

Rys. 3. Odporność na polerowanie kruszyw grubych
Fig. 3. Polishing resistance for coarse aggregates
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