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ZAGOSPODAROWALI POPIOŁY
Budowa drogi wypadła latem 2003 roku. Do wyko-
nania jej podbudowy użyto betonu popiołowego na 
bazie popiołu z Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi. 
Beton nawierzchniowy klasy B35 z dodatkiem po-
piołów lotnych wykonała wówczas firma RMC Polska 
(obecnie CEMEX Polska). Warto dodać, że nowa dro-
ga powstała na terenie Parku Krajobrazowego Wznie-
sień Łódzkich i biegnie nią szlak rowerowy.
Jednym z powodów, który zdecydował, że władze 
gminy Nowosolna wybudowały drogę betonową, 

była możliwość zagospodarowania w betonie od-
padów z Elektrociepłowni Łódź, które składowane 
są na terenie gminy Nowosolna.
Oprócz 1300 metrów betonowej drogi dojazdowej 
do Głogowca gmina zbudowała kolejne 300 me-
trów z kostki brukowej, również wykonanej przy 
wykorzystaniu popiołów z elektrociepłowni.
Podbudowę drogi wykonano z betonu popiołowe-
go, którego recepturę opracował IBDiM. Beton 
był rozgarniany spycharką, a następnie ubijany 
walcem wibracyjnym. Na wykonanej podbudowie 
ustawiano szalunki, tzw. deskowanie stałe, umoż-
liwiające wykonanie listwą wibracyjną betonowej 
warstwy nośnej o grubości 16 cm. Zgodnie z pro-
jektem technicznym szczeliny rozszerzania (na peł-
nej grubości betonu) wykonywano co 25 m, zaś 
szczeliny skurczowe (na 1/3 grubości betonu) co 5 
m. Szczeliny wypełniano masą chemoutwardzalną 
na zimno.

Od 14 lat droga betonowa
służy mieszkańcom Głogowca
ŚLADEM BETONOWYCH REALIZACJI DROGOWYCH (6). Droga 
betonowa o długości 1300 metrów i szerokości 4 metrów powstała 
w sierpniu 2003 roku w Głogowcu w gminie Nowosolna k. Łodzi. 
Jadąc drogą, trudno uwierzyć, że jej narodziny były 14 lat temu. 
A jednak tyle czasu minęło i droga służy mieszkańcom!
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i znajdującym się tuż za mostkiem 
wjazdem na posesję. Pogięte balu-
strady mostku mówią o wielu zda-
rzeniach, które miały tu miejsce. 
Trzecie spękania występują na 
łuku drogi - także przy wjeździe 
na posesję. Te pęknięcia wyma-
gają fachowej naprawy.
Nawierzchnia drogi wygląda do-
brze. Można znaleźć rysy i pęk-
nięcia, które nie mają wpływu 
na nośność drogi i jakość jazdy.

Piotr Piestrzyński

PO 14 LATACH
Jak wygląda droga po 14 latach? Bardzo dobrze. 
Jadąc do Głogowca, trudno uwierzyć, że narodzi-
ny tej drogi były 14 lat temu. A jednak tyle czasu 
minęło i droga służy mieszkańcom! Droga pięknie 
się wije wśród pól. Zarządca dba o drogę, widać, 
że uzupełniał wypełnienia szczelin. W trzech miej-
scach widoczne są pęknięcia nawierzchni. Naj-
prawdopodobniej są to uszkodzenia mechaniczne, 
spowodowane przejazdem pojazdów o większym 
tonażu. Pierwsza grupa spękań występuje w są-
siedztwie linii wysokiego napięcia. Druga na most-
ku biegnącym w ciągu drogi nad małą rzeczką 
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Kiedy w∏adze gminy Nowosolna zdecydowa∏y sí  na budow´ drogi o nawierzchni betonowej? – ZastanawialiÊmy sí , jak zagospodarowaç odpady z Elektrociep∏owni ¸ódê, które m.in. sà sk∏adowane na terenie naszej gminy. Oko∏o miliona ton py∏ów spoczy-wa na sk∏adowisku w Byszewach i teren ten zosta∏ ju˝ zrekultywowany. Odpady nie by∏y dotychczas szkodli-we dla Êrodowiska, co potwierdzajà wyniki badaƒ. Ko-lejne odpady chcieliÊmy ju˝ inaczej zagospodarowaç. Rozwiàzanie przybli̋ y∏ mój udzia∏ w konferencji „Drogi betonowe” zorganizowanej przez Polski Cement w Kra-kowie. Potem pad∏ pomys∏, ˝e mo˝na by przy udzia-le ˝u l̋a i popio∏ów robiç beton na podbudowy dróg. Widzia∏em te˝ drog´ wybudowanà cztery lata temu w Skomlinie ko∏o Wielunia – mówi Tomasz Bystroƒski, wójt gminy Nowosolna. – WybudowaliÊmy 1300 me-trów betonowej drogi dojazdowej do wsi oraz kolej-ne 300 metrów z kostki brukowej, równie˝ wykonanej przy wykorzystaniu popio∏ów z elektrociep∏owni. Efekt chyba zosta∏ osiàgní ty. Na otwarcie drogi przyby∏o kilkudziesí ciu samorzàdowców z terenu woj. ∏ódzkiego zainteresowanych wykonawstwem dróg. Zobaczyli, ˝e mo˝na budowaç drog´ z betonu i kostki brukowej. Wójt Nowosolnej chce wystàpiç do Ministra Ochrony Ârodowiska, by w ramach programu Lider Polskiej Eko-logii przeznaczy∏ Êrodki na utylizacj́  py∏ów dymnico-wych w∏aÊnie przez budow´ dróg. Droga z kostki brukowej zosta∏a wybudowana na prze∏omie paêdziernika i listopada 2002 roku, a dro-ga betonowa w sierpniu br. W czasie uk∏adania kostki brukowej i budowy drogi betonowej kilku bezrobotnych z terenu gminy Nowosolna zosta∏o przeszkolonych za-równo w brukarstwie jak i w uk∏adaniu betonu. Zdaniem Ryszarda Witkowskiego, kierownika Wydzia∏u Zagospodarowania Odpadów Zespo∏u Elektrociep∏owni w ¸odzi SA, wykorzystanie popio∏u w drogownictwie w Polsce jest jeszcze ma∏o popularne. – Decyzja o bu-

dowie drogi zapad∏a w ramach podsumowania wielo-letniej wspó∏pracy pomí dzy gminà Nowosolna a naszà fi rmà. Rozstrzygní cie, ˝e ma byç to droga betonowa, mia∏o êród∏o w dotychczasowych doÊwiadczeniach eks-ploatacyjnych, z których wynika∏o, ˝e przy nak∏adach inwestycyjnych podobnych, jak dla jezdni asfaltowych, drogi betonowe sà trwalsze i odporne na powstawanie tak nielubianych przez kierowców kolein – argumentuje Ryszard Witkowski. 
Istniejàcà nawierzchní  naprawiano betonem popio∏owym, którego receptur´ opracowa∏ IBDiM w Warszawie. – Na metr szeÊcienny betonu popio∏owego z∏o˝y∏o sí  1534 kg popio∏ów, ˝u l̋a i piasku [wszystkie sk∏adniki po 1/3 obj́ toÊci] i do tego dodawaliÊmy 77 kg cementu CEM I 32,5 [6% obj́ toÊci] – mówi Ryszard Witkowski. – Na miejscu budowy beton popio∏owy by∏ rozgarniany spycharkà, a nast´pnie ubijany walcem wi-bracyjnym. Na wykonanej podbudowie ustawiano sza-lunki, tzw. deskowanie sta∏e, umo l̋iwiajàce wykonanie betonowej warstwy noÊnej o gruboÊci 16 cm. Dostawcà masy betonowej by∏a fi rma RMC Polska. – Beton wykonaliÊmy wed∏ug w∏asnej receptury zatwier-dzonej przez IBDiM. By∏ to beton klasy B35 z dodat-kiem popio∏ów lotnych z elektrociep∏owni ¸ódê – mówi S∏awomir Dobrowolski, dyrektor Regionu Centralno-Wschodniego RMC Polska. Âwie˝a mieszanka by∏a ba-dana na miejscu przez dwóch laborantów. Sprawdzali konsystencj́ , temperatur´ i zawartoÊç powietrza w Êwie˝ej mieszance. Badania stwardnia∏ego betonu prze-prowadzono w laboratorium RMC w Rudnikach. Zgodnie z projektem technicznym szczeliny rozszerza-nia (na pe∏nej gruboÊci betonu) wykonywano co 25 m, zaÊ szczeliny skurczowe (na 1/3 gruboÊci betonu) co 5 m. Szczeliny wype∏niano masà chemoutwardzalnà na zimno. 

– Po 60 dniach zak∏adaliÊmy osiàgní cie wytrzyma∏oÊci betonu w podbudowie 3-5 MPa. Z wyników badaƒ przeprowadzonych w laboratorium Politechniki ¸ódz-kiej wynika, ˝e po 60 dniach wytrzyma∏oÊç najni̋ sza wynosi∏a 3,7 MPa, a najwy˝sza 5,5 MPa – mówi kie-rownik Witkowski. Wed∏ug niego rozwiàzanie jest tak˝e atrakcyjne fi nansowo. – Koszt wybudowania 1 m2 dro-gi betonowej bez poboczy wyniós∏ 43,96 z∏, podczas gdy koszt budowy 1m2 drogi asfaltowej o analogicznej klasie wytrzyma∏oÊci, równie˝ bez poboczy wyniós∏by 45 z∏ – dodaje. 

Piotr Piestrzyƒski
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Beton w parkuDroga betonowa o d∏ugoÊci 1300 metrów i szerokoÊci 4 metrów powsta∏a w sierpniu br. w G∏ogowcu w gminie Nowosolna k. ¸odzi. Do 
wykonania podbudowy drogi i nawierzchni u˝yto betonu popio∏owego 
na bazie popio∏u z Zespo∏u Elektrociep∏owni w ¸odzi. Beton nawierzchniowy wykona∏a fi rma RMC Polska. Warto dodaç, ˝e nowa 
droga powsta∏a na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesieƒ ¸ódzkich 
i biegnie nià szlak rowerowy.
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Specjalnie dla nas IBDiM przygotowa∏ receptur´ na beton popio∏owy – mówi Ryszard Witkowski, kierow-nik Wydzia∏u Zagospoda-rowania Odpadów Zespo∏u Elektrociep∏owni w ¸odzi SA

Nowa droga betonowa powsta∏a na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesieƒ ¸ódzkich (biegnie nià rów-nie˝ szlak rowerowy)

Przed∏u˝eniem drogi beto-nowej jest droga wykonana z kostki brukowej biegnàca przez wieÊ G∏ogowiec


