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Uzasadniony to powrót, bowiem w tym w∏aÊnie 
okresie powstawa∏y podwaliny teoretyczne i prak-
tyczne budowy nawierzchni dróg i ulic z betonu ce-
mentowego. Co ciekawe, polskie doÊwiadczenia 
prowadzono w trudnym okresie dla upowszech-
niania stosowania cementu do nawierzchni dróg 
i ulic, bowiem, jak pisano wówczas, „w latach 
1925-1927 wsz´dzie w Europie s∏ysza∏o si´ 
wy∏àcznie o ujemnych wynikach z nawierzchniami 
tego typu”. Wprawdzie w Niemczech nawierzch-
nie betonowe dróg by∏y ju˝ rozpowszechnione, 
istnia∏a bogata literatura na ich temat, a nawet 
wydawnictwa takie jak „Beton fur Strassenbau”, 
ale doÊwiadczenia i wyniki tych doÊwiadczeƒ z in-
nych krajów by∏y ró˝nie interpretowane. Znacznà 
przeszkodà w prowadzeniu prac nad nawierzch-
niami z betonu cementowego i ich upowszech-
nianiem w Polsce by∏a relatywnie, do innych 
materia∏ów nawierzchniowych, wysoka cena oraz 
brak zainteresowania cementowni produkcjà ce-
mentów do celów drogowych na wzór opatentowa-
nych cementów zagranicznych. Sytuacja w zakre-
sie cen poprawi∏a si´ dopiero po 1934 roku, kie-
dy ceny cementu spad∏y nawet o 75% w stosun-
ku do roku 1930.

Drogi brukowane i betonowane
DoÊwiadczenia z nawierzchniami betonowymi pro-
wadzono na szerszà skal´ w latach 1929-1934 
i to zarówno na drogach zamiejskich, jak i w mia-
stach. Realizowano w ten sposób wnioski uchwa-
lone w czasie prac II Polskiego Kongresu Drogowe-
go z 1929 r., w których zapisano m.in.: „Wydaç 
instrukcj´, normy i przepisy dotyczàce budowy 
dróg betonowych oraz materia∏ów w sk∏ad ich 

wchodzàcych” oraz „Rozpoczàç budow´ dróg be-
tonowych na odcinkach doÊwiadczalnych za-
równo sposobem gospodarczym, jak i przez 
przedsi´biorstwa, stosujàc najnowsze sposoby bu-
dowy i specjalne cementy”.
G∏ówny ci´˝ar po∏o˝ono na badania nawierzchni 
monolitycznych wykonywanych we wspó∏pracy ze 
Zwiàzkiem Polskich Fabryk Portland-Cementu, jak 
i spó∏ki propagandowej „Drogi Betonowe”. Odcin-
ki próbne wykonywano w ró˝nych regionach Polski, 
m.in. na Pomorzu (Zarzàd Powiatu Chojnice – dwa 
odcinki o d∏ugoÊciach 1,0 i 1,4 km), na Âlàsku 
i w Ma∏opolsce (na drodze Bielsko – Cieszyn 2,0 
km i w Krakowie, na drodze Katowice – ˚ory 4 km), 
na Mazowszu (na drodze z Warszawy do Wilanowa 
– 3000 m2) oraz we Lwowie. Nawierzchnie wyko-
nywano jako dwuwarstwowe o ró˝nych gruboÊciach 
od 17 do 25 cm w osi drogi, na ogó∏ bez „szwów 
pod∏u˝nych” z dylatacjami co 4-12 m, z ró˝nymi 
kruszywami i domieszkami. Najcz´Êciej stosowano 
nawierzchni´ typu „Soliditit” wykonywanà na bazie 
„ulepszonych cementów”. Ulepszenie to polega∏o 
na dodawaniu do gotowego cementu portlandzkie-
go màczki kamiennej z kwarcu, granitu lub diorytu 
przy pewnym stosunku wapnia, kwasu krzemowe-
go, glinki i innych domieszek (cement ten, stosowa-
ny g∏ównie w Belgii, by∏ chroniony patentem). Beton 
ten wykazuje minimalny skurcz.
Wspomnieç nale˝y równie˝ o doÊwiadczeniach 
z betonem „duromitowym”, który powstawa∏ 
„przez powleczenie zwyk∏ego betonu zaprawà 
duromitowà wytworzonà z ziaren kwarcu odpo-
wiednio uziarnionego oraz mieszaniny drobnych 
ziaren karborundu i korundu z cementem w sto-
sunku 1:1”.
Ze wzgl´du na zwi´kszonà odpornoÊç na dzia∏ania 
mechaniczne pochodzàce od stalowych obr´czy kó∏ 
wozów oraz koƒskich haceli, a tak˝e zwi´kszonà 
szczelnoÊç betonu wykonywano tà metodà kost-
ki brukowe. Z kostek takich wybrukowano odcinki 
dróg traktowane jako doÊwiadczalne, m.in. w Go-
leszowie, Wilnie i Warszawie.
Podajàc w poprzednim artykule przyk∏ady stosowa-
nia betonu cementowego do wyrobu kostek bruko-
wych, p∏yt szeÊciokàtnych oraz ró˝nego typu blocz-
ków nie wspomnia∏em o czymÊ wyjàtkowym. By∏ 
to mianowicie system blokowo-˝elbetowy ze zmo-
dyfi kowanych bloczków typu in˝. Menzla. Nowy 
system opracowali in˝. M. W∏. Nestorowicz i in˝. 
St. Lenczewski-Samotyja. WyjàtkowoÊç wynika 
z nazwisk twórców tego systemu. Obaj bowiem 
na trwale zapisali si´ w historii polskiego drogo-
wnictwa od strony in˝ynierskiej i od strony admi-
nistracyjnej, piastujàc wysokie stanowiska i stajàc 
si´ uznanymi autorytetami z dziedziny drogownic-
twa, do których odwo∏ujemy si´ nawet do dzisiaj. 
WyjàtkowoÊç polega równie˝ na tym, ˝e opraco-
wano bloczki kszta∏tu romboidalnego o szerokoÊci 
od 20 do 40 cm, z betonu zbrojonego (rys. 1), 
których boki by∏y tak wyprofi lowane, ˝e po ich 
u∏o˝eniu klinowa∏y si´ wzajemnie, a do tego blocz-
ki uk∏adane by∏y w nawierzchni pod kàtem 180º 
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Kontynuujàc temat dotyczàcy nawierzchni ulic z betonu 
cementowego w miastach, rozpocz´ty na ∏amach kwartalnika BTA 
nr 4/2004, powracam raz jeszcze do okresu II Rzeczypospolitej.
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Fot. 1. 1980 rok, parking 
przy biurowcu BPBk, w któ-
rym mieÊci∏ si´ Instytut 
Kszta∏towania Ârodowiska 
– Kraków, plac Na Stawach 1
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pt. „Zielony parking z p∏yt perforowanych IKÂ. Bu-
dowa i utrzymanie”. Prefabrykat, sposób u∏o˝enia 
prefabrykatów w nawierzchni oraz uzyskany efekt 
pokazane sà na rys. 4. Na fot. 1 zaÊ historyczne 
zdj´cie z 1980 roku wykonane w Krakowie na par-
kingu doÊwiadczalnym u∏o˝onym przed siedzibà 
Instytutu przy placu na Stawach. Parking, nie 
utrzymywany zgodnie z instrukcjà, istnieje do dzi-
siaj. Zainteresowanie proponowanym systemem 
by∏o bardzo du˝e i wielu producentów oferowa∏o 
prefabrykaty, z których wykonano znacznà liczb´ 
parkingów zarówno o du˝ych, jak i ma∏ych po-
wierzchniach w ró˝nych regionach Polski, tak˝e w 
Krakowie. Pomys∏ na zielony parking zosta∏ doce-
niony i otrzyma∏ trzy ró˝ne nagrody wraz z nagrodà 
z Funduszu im. prof. Walerego Goetla za prace z 
dziedziny ochrony i kszta∏towania Êrodowiska na-
turalnego w Polsce.
Kolejny nowatorski pomys∏ wykorzystania betonu 
cementowego do budowy nawierzchni lub ich frag-
mentów, w szczególnoÊci nawierzchni chodników, 
dotyczy∏ osób niepe∏nosprawnych i u∏atwieƒ przy 
poruszaniu si´ ich w przestrzeni ulicy. Ale o tym 
w kolejnym numerze kwartalnika.

dr in˝. Jerzy Duda
Instytut Rozwoju Miast

Rys. 1. System blokowy 
in˝. M. W∏. Nestorowicza 
i in˝. St. Lenczewskiego-Samotyi

do osi drogi. Pomys∏ nie uzyska∏ jednak takiego po-
wodzenia jak prefabrykat in˝. Tryliƒskiego i w zasa-
dzie nie wszed∏ do masowej produkcji.

Inpirujàce: ochrona Êrodowiska
i... osoby niepe∏nosprawne
Na nowatorskie idee wykorzystania betonu ce-
mentowego do nawierzchni w miastach, a przede 
wszystkim do produkcji prefabrykatów, trze-
ba by∏o czekaç do lat siedemdziesiàtych XX wie-
ku. Inspiracjami dla tych idei by∏y... ochrona 
miejskiego Êrodowiska cz∏owieka oraz... osoby 
niepe∏nosprawne.
Ju˝ w latach siedemdziesiàtych, w krajach za-
chodnich nieco wczeÊniej, podj´to dzia∏ania 
zmierzajàce do ochrony zieleni miejskiej, ograni-
czenia skutków degradacji Êrodowiska cz∏owieka. 
Na „pierwszy ogieƒ” posz∏y problemy zwiàzane 
z nawierzchniami parkingów. Powsta∏ pomys∏ bu-
dowania parkingów z prefabrykatów a˝urowych, 
w których elementem noÊnym by∏aby konstruk-
cja betonowa lub ˝elbetowa, a otwory s∏u˝y∏yby 
do wprowadzenia zieleni. Has∏o sta∏o si´ niezwy-
kle noÊne, a inwencja projektantów nieograniczo-
na. WymyÊlano ró˝ne kszta∏ty prefabrykatów, ca∏e 
systemy ∏àczenia kszta∏tek, systemy budowy par-
kingów, które oczywiÊcie by∏y przedmiotem pa-
tentów g∏ównie zagranicznych, chocia˝ nie brak∏o 
tak˝e polskich. Do najciekawszych nale˝à: prefa-
brykat betonowy w kszta∏cie litery „Z”; prefabrykat 
w formie kostki ∏àczony specjalnymi wiàzad∏ami, 
p∏yty wielkowymiarowe i wielootworowe, a na-
wet prefabrykat w kszta∏cie szeÊciokàta z otworem 
w Êrodku. Jeszcze inne przyk∏ady prefabrykatów 
i konstrukcji podane sà na rys. 2 i 3. Projektan-
ci prowadzili ranking prefabrykatów ze wzgl´du na 
wielkoÊç uzyskiwanej powierzchni zazielenienia, 
z∏o˝onoÊci (lub prostoty) kszta∏tu prefabrykatu oraz 
∏atwoÊci produkcji i uk∏adania w nawierzchni.
W by∏ym Instytucie Kszta∏towania Ârodowiska 
podj´ta zosta∏a praca nad stworzeniem najod-
powiedniejszego prefabrykatu do nawierzchni 
tzw. zielonego parkingu w dostosowaniu do pol-
skich warunków. Zespó∏ pracowników tego insty-
tutu opracowa∏ zarówno kszta∏tk´ betonowà, tak˝e 
˝elbetowà, jak i sposób produkcji oraz wbudowy-
wania, a tak˝e zasady utrzymania gotowej na-
wierzchni. Wydano w tym celu stosownà instrukcj´ 
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TYP –B–

Rys. 3. P∏yty perforowa-
ne IKÂ

Rys. 4. Kszta∏tka typu „zielo-
ny parking”

fo
t. 

Je
rzy

 D
ud

a


