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Plan prezentacji

1. Co to jest slurry seal/microsurfacing?

2. Zastosowania cienkich dywaników i wynikające z tego korzyści

3. Produkcja

4. Układanie

5. Omówienie kilku przykładowych zastosowań

• Konserwacja nawierzchni drogi lokalnej

• Konserwacja dróg o wysokim obciążeniu ruchem

• Poprawa szorstkości nawierzchni autostrady betonowej

• Naprawa nawierzchni na lotniskach 

• Układanie cienkiego dywanika emulsyjnego na drodze ekspresowej

• Mocowanie siatki stalowej w cienkim dywaniku emulsyjnym 

6. Ograniczenia technologii 

7. Podsumowanie
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Co to jest cienki dywanik?

Slurry seal Mikrosurfacing

Lepiszcze Kationowa emulsja o 
charakterze 

wolnorospadowym

Kationowa emulsja o 
charakterze 

wolnorospadowym

Kruszywa Piasek łamany & kruszywo 
łamane

Piasek łamany & kruszywa 
łamane

Uziarnienie (mm) < 5 > 5



Zastosowania cienkich dywaników

Stosując cienkie dywaniki do odnawiania nawierzchni
uzyskujemy nową, bezpieczniejszą w każdych 
warunkach atmosferycznych drogę, wydłużając 
jednocześnie czas eksploatacji pomiędzy remontami.

• Poprawa szorstkości
• Uszczelnienie - zabezpieczenie przed wnikaniem wody

Obecnie często stosowane do zalewania siatek przy 
zabiegach wzmacniania konstrukcji nawierzchni.



Zastosowania cienkich dywaników

• Nawierzchnie dróg

• Mosty i tunele

• Chodniki

• Ścieżki rowerowe

• Place zabaw

• Lotniska



Produkcja

Najważniejsze jest idealne dobranie czasu rozpadu emulsji

• Zbyt krótki uniemożliwi rozłożenie mieszanki
• W skrajnych przypadkach rozpad może się rozpocząć nawet w maszynie rozkładającej

Kruszywo przeznaczone do mieszanki powinno zostać dokładnie przebadane. Przy każdej zmianie kruszywa 
recepty należy sprawdzić i ew. dostosować. Typowe badania:

• Czas mieszania
• Określenie czasu rozpadu
• Badanie kohezji

Optymalizacja recept:

• Dodanie wody
• Dodanie cementu
• Dodatki



Układanie cienkiego dywanika
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Układanie cienkiego dywanika



Układanie cienkiego dywanika



Konserwacja nawierzchni



Poprawa szorstkości nawierzchni autostrady

Nawierzchnia z betonu cementowego przed ułożeniem cienkiego dywanika



Naprawa pasa startowego na lotnisku

4 mm cienkiego dywanika

Cel: skrócenie czasu wykonania i obniżenie kosztów

Efekt: 30% oszczędności w porównaniu z technologią tradycyjną na gorąco

Źródło: AENA



Droga ekspresowa S10

Źródło: Emulex Sp. z o.o.



Wzmacnianie warstw konstrukcyjnych zbrojeniem z siatki metalowej, mocowanej
w cienkim dywaniku emulsyjnym

Źródło: Bitunova Sp. z o.o.
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Ograniczenia technologii

• Technologia nie może być stosowana na mocno zdeformowanych nawierzchniach:

• Nierówności do 1 cm → ok.

• Nierówności od ok 1 cm do ok 2 cm (lokalnie do ok 3 cm) → podwójna warstwa 

• Nierówności powyżej 2 cm → wymagane wcześniejsze przygotowania podłoża

• Nie stosuje się na bardzo zniszczonych nawierzchniach

• Układanie w średniej temperaturze otoczenia powyżej 50 C



Podsumowanie

• Cienkie dywaniki emulsyjne są efektywną ekonomicznie technologią pozwalającą na szybką 
naprawę wielu rodzajów dróg.

• Stosowane do bieżącego utrzymania zapewniają:
- poprawę bezpieczeństwa - szorstkość nawierzchni i odporność na poślizg,
- wydłużenie okresu eksploatacji - szczelność nawierzchni,
- obniżenie poziomu hałasu,
- szybkie otwarcie remontowanej drogi dla ruchu.

• Cienkie dywaniki emulsyjne są przyjazne dla środowiska. Mieszanki wytwarzane są w temperaturze 
otoczenia (redukcja emisji szkodliwych substancji, oszczędność energii).

• Technologia uniwersalna - można stosować zarówno w obszarach miejskich jak i pozamiejskich, 
odpowiednie dla każdego rodzaju ruchu.



Broszury do pobrania

Dodatkowe informacje można znaleźć w broszurze:

„CIENKIE WARSTWY UKŁADANE W TECHNOLOGII 

NA ZIMNO (CWZ)” 

opracowanej przez Komisję Emulsyjną PSWNA i opublikowanej na stronie 
internetowej Stowarzyszenia

https://www.pswna.pl/komisja-emulsyjna/



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
www.pswna.pl

www.nawierzchnieasfaltowe.pl


