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Powierzchniowe Utrwalenie

To zabieg utrzymaniowy istniejącej nawierzchni mający na celu jej:

wydłużenie żywotności – uszczelnienie,

poprawę bezpieczeństwa – uszorstnienie,

zwiększenie komfortu użytkowania – wyrównanie.



Powierzchniowe Utrwalenie

✓ Technologia sezonowa związana z ograniczeniami pogodowymi

✓ Zwykle wykonywana w miesiącach maj-wrzesień

✓ Polega na ułożeniu „warstwy wierzchniej” składającej się z emulsji oraz kruszywa na 

istniejącą nawierzchnię



Rodzaje PU



Dobór materiałów – emulsja asfaltowa

• C65B3 PU/RC dla KR1-KR4

• C65BP3 PU/RC dla KR1-KR7

• C69B3 PU dla KR1-KR4

• C69BP3 PU dla KR1-KR7

Najlepszy efekt zabiegu osiąga się przy użyciu emulsji modyfikowanej oraz o większej 

zawartości asfaltu. 



Dobór materiałów - kruszywo

Do PU stosuje się zwykle grysy lub kruszone żwiry o frakcjach:

• dla pojedynczego PU zwykle frakcje 

• 2-5 mm 

• i 2-8 mm (przy większych nierównościach).

• dla podwójnego PU - zwykle

• 2-4mm drobne i 6,3-10 grube 

• 2-5 mm drobne i 8-11 mm grube.

UWAGA! Kruszywo powinno zostać poddane płukaniu i przynajmniej częściowemu osuszeniu –
nie może być mokre przy wykonywaniu robót.



Sposób wykonania – przygotowanie nawierzchni

• Nawierzchnia powinna być równa (jeżeli istnieją nieciągłości w nawierzchni należy 

je najpierw wyremontować).

• Oczyszczenie nawierzchni na sucho (mechanicznie-szczotkami).

• W przypadku dużych zanieczyszczeń trzeba spłukać nawierzchnię wodą lecz z 

odpowiednim wyprzedzeniem aby mogła wyschnąć.



Sposób wykonania – układanie

• Skropienie nawierzchni emulsją o temp. ok. 60-70°C

• Rozkładanie kruszywa równomiernie na skropioną nawierzchnię (kilka sekund 

po skropieniu).

• Wałowanie kruszywa ogumionym walcem do 5 minut po rozłożeniu kruszywa 

(ok. 5 krotnie przy prędkości 8-10 km/h). Przy podwójnym utrwaleniu pierwsza 

warstwa wałowana wstępnie – jedno przejście walca.



Rozkładanie



Rozkładanie



Wałowanie (formowanie mozaiki kruszywowej)



Powierzchniowe utrwalenie



Warunki wykonywania prac

• Odpowiednie warunki atmosferyczne – temperatura otoczenia powyżej 10°C oraz niska 

wilgotność. Nie należy przeprowadzać robót podczas opadów atmosferycznych!

• Odpowiedni, specjalistyczny sprzęt – precyzyjne i równomierne dozowanie, możliwość 

regulacji parametrów.

• Doświadczenie operatora – szybka reakcja na zmieniające się warunki otoczenia. 



Warunki wykonywania prac

• Wyłączenie odcinka z ruchu pojazdów na około 2-6 godzin – po zakończeniu prac (po 

wałowaniu) do całkowitego rozpadu emulsji.

• Następnie przywrócenie ruchu, ale o ograniczonej prędkości i zakazie wyprzedzania 

w uzgodnionym czasie (tymczasowa organizacja ruchu) – np. tydzień.

• Po upłynięciu tymczasowej organizacji ruchu należy sprzątnąć nadmiar kruszywa

tzw. zloty. Do tego celu zaleca się wykorzystywać specjalne odkurzacze.



Korzyści Powierzchniowego Utrwalenia

✓ Poprawa bezpieczeństwa drogi

✓ Zwiększenie komfortu użytkowania

✓ Zabezpieczenie drogi przed penetracją wody i jej niekorzystnym wpływem na żywotność całej 

konstrukcji

✓ Nadanie jednorodnego wyglądu nawierzchni

✓ Obniżenie kosztów utrzymania drogi w perspektywie lat

✓ Technologia przyjazna środowisku – technologia na zimno



Broszury do pobrania

Dodatkowe informacje można znaleźć w broszurze:

„POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE (PU)” 

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


