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Rewitalizacja istniejącej infrastruktury dro-
gowej wraz z torowiskami wymaga doboru 
odpowiednich technologii. Jest to uwarun-
kowane nie tylko przywróceniem właściwo-
ści użytkowych, ale również sprostaniem 
wysokim wymaganiom normowym pod ką-
tem obciążeń ruchem drogowym, hałasem, 
drganiami, wpływami atmosferycznymi oraz 
wydłużeniem okresu użytkowania. Wszystkie 
te uwarunkowania niosą za sobą dodatkowe 
wymagania, nie tylko z uwagi na wzrost ob-
ciążeń dynamicznych nawierzchni drogowej 
i torowiska, ale sprostanie coraz bardziej eks-
tremalnym wpływom środowiska, jak skrajne 
warunki temperaturowe, wilgoć i środki do 
odladzania (w dalszym ciągu niezastąpiona 
sól). W założeniach projektowych uwzględ-
nia się istniejące i sprawdzone rozwiązania 
nawierzchni drogowych w obrębie torowisk 
w oparciu o wykładziny z asfaltu, płyt beto-
nowych lub nawierzchni brukowej. Szcze-
gólnie nawierzchnie brukowe bardzo dobrze 
wpisują się w starą infrastrukturę miast, przy-
wracając w całości lub ich części pierwotny 
charakter, kształt i koloryt. Mnóstwo starań 
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System MONOLITH firmy Schomburg prezentuje rozwiązania 

techniczne stawiane torowisku, które umożliwiają zintegrowa-

nie konstrukcji nawierzchni szynowych z konstrukcją nowocze-

snej ulicy. Integralną częścią prezentowanej technologii jest 

zestaw zapraw mineralnych do układania nawierzchni w obrę-

bie torowiska na bazie kostki granitowej. Istotnym uzupełnie-

niem systemu są masy uszczelniające na bazie polisulfidów, 

pomiędzy torowiskiem tramwajowym a nawierzchnią jezdni.
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do przywrócenia pierwotnego kształtu na-
wierzchni na etapie rewitalizacji przywiązują 
konserwatorzy zabytków. Pod tym względem 
nie tylko istotną rolę odgrywają aspekty hi-
storyczne, ale również współczesne wyma-
gania cywilizacyjne. 

System MONOLITH w Polsce

Aglomeracje z rozwiniętą komunikacją 
miejską to nie tylko drogi, ale również funk-
cjonujące w ich obrębie torowiska tramwa-
jowe lub kolejowe. Ta symbioza narzuca 
ogromne wymagania technologiczne, aby 
zapewnić trwałość funkcjonowania. Mimo 
ograniczeń tonażowych czy całkowitego 
wyłączania z ruchu arterii komunikacyj-
nych, nie da się całkowicie wyeliminować 
powstających szkód. Jest to efekt nie tylko 
anomalii pogodowych, które objawiają się 
tym, iż w okresie kalendarzowej zimy w cią-
gu tylko jednego dnia potrafi wystąpić kilka 
lub kilkanaście cykli zamrażania i rozmra-
żania, a w okresie letnim towarzyszą nam 
bardzo wysokie temperatury przerywane 
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opadami deszczu. Stąd też idea firmy 
Schomburg wprowadzenia systemu IN-
DUCRET VK MONOLITH. System ten z po-
wodzeniem stosowany jest już od ponad  
10 lat w Europie i Polsce.

MONOLITH – jakość, trwałość, 
nowoczesność

Opracowany system INDUCRET VK MO-
NOLITH składa się z zestawu zapraw 
mineralnych, w skład którego wchodzą 
emulsje i zaprawy kontaktowe, zaprawy do 
układania i spoinowania kostki granitowej, 
układania krawężników, zaprawy do podle-
wania elementów oraz masy uszczelniają-
ce w systemach torowisk (pomiędzy torem 
a elementami jezdni typu beton, kostka lub 
asfalt). Wszystkie te produkty wchodzące 
w skład systemów, cechuje wysoka jakość 
i parametry na ściskanie oraz odrywanie.  
W wybranych produktach osiągają wartość 
ok. 70 N/mm2. Takie rozwiązania dają pew-
ne i długotrwałe efekty, również z ekono-
micznego punktu widzenia. 
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System budowy dróg i torowisk 
MONOLITH  
Producent: SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
Zastosowanie: drogi i torowiska

W infrastrukturze miejskiej jezdnia jest elementem torowiska i na odwrót. 
Wynika to nie tylko z  racjonalnego wykorzystania przestrzeni, ekonomii 
i bezpieczeństwa, ale również ze wzrostu natężenia ruchu, co spowodowa-
ło potrzebę opracowania i wdrażania nowych rozwiązań. Jeśli do tego do-
łączymy wpływ warunków klimatycznych i ich negatywne oddziaływanie, 
to mamy cały ogrom wyzwań technicznych w fazie projektowania i wyko-
nania nowoczesnej, trwałej jezdni wraz z torowiskiem. System MONOLITH 
oferuje specjalnie opracowane rozwiązania i materiały w postaci podkładu 
i  zaprawy do spoinowania o  bardzo wysokich parametrach na ściskanie 
przekraczające wartość 70 N/mm2 oraz dużej wytrzymałości na odrywanie. 
Wraz z wybranymi produktami jest dedykowany do nawierzchni z kamie-
ni naturalnych (granit, bazalt). Firma Schomburg produkuje i  sprzedaje 
system w oparciu o zaprawy mineralne i masy uszczelniające pod nazwą  
INDUCRET VK MONOLITH.

Produkt
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