
MAŁGORZATA LINEK
MARIUSZ WESOŁOWSKI

SELECTED ASPECTS OF EVALUATING THE TECHNICAL CONDITION OF CONCRETE AIRPORT 
PAVEMENTS IN TERMS OF SERVICE LIFE

WYBRANE ASPEKTY OCENY STANU TECHNICZNEGO BETONOWYCH NAWIERZCHNI 
LOTNISKOWYCH W UJĘCIU TRWAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Structure and Environment No. 4/2019, vol. 11, p. 265  DOI: 10.30540/sae-2019-020 

A b s t r a c t
The paper presents the essence of airport pavements’ 
durability in terms of its condition’s evaluation. It 
features a discussion of selected research methods for the 
most important pavement parameters. It was proposed 
to expand the existing pavement condition evaluation 
process with selected verification methods. The use 
of geo-radar measurements in connection with the 
specification of the pavement concrete’s durability and 
concrete pavement’s internal structure analysis seems to 
be a necessary element supplementing the currently used 
evaluation procedure. 

S t r e s z c z e n i e
W artykule przedstawiono istotę trwałości nawierzchni lot-
niskowych w kontekście oceny stanu nawierzchni. W ra-
mach rozważań omówiono wybrane metody badawcze dla 
najważniejszych parametrów nawierzchniowych. Zapro-
ponowano rozszerzenie istniejącego procesu oceny stanu 
nawierzchni o wybrane metody weryfikacyjne. Wykorzysta-
nie pomiarów georadarowych w powiązaniu z określeniem 
wytrzymałości betonu w nawierzchni i analizą struktury 
wewnętrznej kompozytu betonowego wydaje się nieodzow-
nym elementem uzupełniającym stosowaną obecnie proce-
durę oceny. 
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