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    Zaprasza na szkolenie 
 

Układanie i zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych 
Gdańsk, 24.02.2020 r.- grupa I; Katowice 06.03.2020 r. – grupa II; Poznań 13.03.2020 r. – grupa III 

Adresaci szkolenia 

Szkolenie adresowane jest do kadry technicznej i inżynierskiej firm wykonawczych z zakresu budownictwa 
drogowego (od operatorów walców i rozkładarek, poprzez majstrów, kierowników grup bitumicznych, kierowników 
robót, do kierowników budowy), a także przedstawicieli administracji drogowej wszystkich szczebli - zamawiających 
i/lub nadzorujących wykonanie robót. 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami układania i zagęszczania mieszanek MMA – zgodnie             
z wymaganiami technicznymi i najlepszą praktyką wykonawczą. Zaprezentowanie wzorcowej technologii wraz            
z omówieniem najczęściej popełnianych błędów ma szczególne znaczenie dla wykonawców, gdyż nawet drobny błąd 
może spowodować wadliwe wykonanie nawierzchni (ze wszystkimi tego konsekwencjami). Zatem szkolenie tego 
typu jest zalecane jako okresowe, nawet dla pracowników posiadających już stosowne doświadczenie. 

Harmonogram zajęć 

GODZINY ZAJĘĆ   09:00 – 15:00 
 

1. Otwarcie szkolenia, sprawy organizacyjne. 

2. Rozkładanie i zagęszczanie mieszanek mineralno-asfaltowych – najważniejsze parametry materiału MMA. 

3. Parametry walców istotne ze względu na rodzaj i  jakość zagęszczanego materiału. 

4. Wpływ transportu MMA, na jakość rozkładania i zagęszczania. Zastosowanie podajników masy. 

5. Parametry i ustawienia rozkładarek asfaltu istotne ze względu na rodzaj i  jakość układanego materiału. 

6. Obsługa układu automatycznej niwelacji rozkładarki – dobra praktyka. 

7. Praktyczne aspekty układania i zagęszczania MMA 

8. Układanie i zagęszczanie masy w miejscach trudnodostępnych – narożniki, studzienki itp., szwy robocze 

9. Najczęściej spotykane błędy przy układaniu MMA i jak ich unikać (segregacja mieszanki, wychłodzenie 

mieszanki, złe zagęszczenie mieszanki, nierówności za rozkładarką i za walcami, inne…).  

10. Planowanie budowy, przygotowanie maszyn do pracy, ustawienie parametrów dla danego zadania. 

11. Praktyczne zastosowanie Wymagań Technicznych WT-2 2016 - część II GDDKiA. 

12. Podsumowanie i zakończenie szkolenia. 
 

Przerwa kawowa: 10:45 – 11:00 

Obiad: 12:30 – 13:15 
 

Ekspert prowadzący  
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Mirosław Maciążka – specjalista z wieloletnia praktyką w zakresie technologii układania i zagęszczania mieszanek 
mineralno-asfaltowych. 
 
Cena szkolenia, warunki płatności i rezygnacji  

Cena szkolenia wynosi 500 zł + VAT.  

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych (dotyczy podmiotów sfery 
budżetowej oraz podmiotów prywatnych, które otrzymały dofinansowanie na szkolenia ze środków publicznych) 
przysługuje zwolnienie z VAT. 

Termin płatności 

Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto nr 10 1950 0001 2006 6922 3346 0002 – 14 dni przed datą szkolenia. 

Warunki rezygnacji 
- do 14 dni przed datą szkolenia  – bezkosztowo 
- do 2 dni roboczych przed datą szkolenia   – 20% ceny uczestnictwa 
- mniej niż 2 dni robocze przed datą szkolenia    – 100% ceny uczestnictwa 
Zgłoszenie rezygnacji prosimy przesyłać w formie pisemnej na e-mail biuro@perspektywaekspertow.pl  (zalecane) 
lub fax 22 350 73 56 

Termin i forma zapisów  

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesyłać do 14 dni przed datą szkolenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym 
(plik do pobrania również na naszej stronie www.perspektywaekspertow.pl przy opisie danego szkolenia) na e-mail 
biuro@perspektywaekspertow.pl (zalecane) lub fax 22 350 73 56.  

Osoby zainteresowane danym szkoleniem, a nie mogące jeszcze przesłać formalnego zgłoszenia, zachęcamy do 
dokonywania niezobowiązującej wstępnej rezerwacji (rezerwacja elektroniczna – na naszej stronie 
www.perspektywaekspertow.pl przy opisie danego szkolenia) lub o kontakt z biurem 
biuro@perspektywaekspertow.pl tel. 22 408 88 33. 

Miejsce szkolenia 

Szkolenie odbędzie się w  
- Gdańsku – termin I 
- Katowicach – termin II 
- Poznaniu – termin III 
Dokładne lokalizacje zostaną podane zarejestrowanym uczestnikom najpóźniej 14 dni przed danym szkoleniem. 
 
Materiały szkoleniowe 

Uczestnicy otrzymują  materiały drukowane zawierające prezentacje wykorzystywane podczas szkolenia oraz 
ewentualnie inne materiały pomocnicze. 

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują imienne świadectwa uczestnictwa w szkoleniu. 


