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D-05.03.05. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego 
1. WST P 

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonywaniem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
drogowych zwizanych z budow, przebudow lub remontem dróg gminnych. 

 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] 
(z pó niejszymi zmianami) z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowizany jest prowadzi 
Zakładow  kontrol  produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. 

Warstw  cieraln  z betonu asfaltowego mona wykonywa dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR4 (okrelenie kategorii 
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2  AC5S, AC8S, AC11S  

1) Podział ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance. 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składajca si  z jednej lub kilku warstw słucych do przejmowania i rozkładania 
obci e  od ruchu pojazdów na podłoe. 

1.4.2. Warstwa cieralna – górna warstwa nawierzchni bd ca w bezporednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróniaj ce t  mieszank ze 
zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgldu na najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu cigłym lub nieci głym tworzy 
struktur  wzajemnie klinujc  si . 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraony w procentach masy ziaren przechodzcych przez okrelony 
zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obcienie drogi ruchem samochodowym, wyraone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko  ziaren kruszywa, okrelona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  45mm oraz d > 2mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  2mm, którego wiksza cz  pozostaje na sicie 0,063mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzcych przez sito 0,063mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego wiksza cz  przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypełniacz mieszany – 
kruszywo, które składa si z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki czstkom zdyspergowanego 
asfaltu. 
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1.4.14. Pozostałe okrelenia podstawowe s zgodne z obowizuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy cieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy okrelaniu wielko ci ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy okrelaniu wielko ci ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – wła ciwo  u ytkowa nie okrelana (ang. No Performance Determined; producent moe jej nie 

okre la ), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo e dostarczy odpowiednie informacje, 

jednak nie jest do tego zobowizany), 
IRI – (International Roughness Index) midzynarodowy wskanik równo ci, 
MOP – miejsce obsługi podrónych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót 

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiałów 

Ogólne wymagania dotyczce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Nale y stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych 
lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mona stosowa inne lepiszcza 
nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

Gatunek lepiszcza 
Kategoria ruchu Mieszanka ACS 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, AC11S  50/701)  
PMB 45/80-55, 
PMB 45/80-65 

1) Nie zaleca si do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi poniej -
28°C (region północno-wschodni i tereny podgórskie) 

Asfalty drogowe powinny spełnia wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Rodzaj 
asfaltu Lp. Wła ciwo ci Metoda badania 
50/70 

WŁA CIWO CI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 [21] 50-70 
2 Temperatura miknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej ni °C PN-EN 22592 [62] 230 
4 Zawarto  składników rozpuszczalnych, nie mniej ni % m/m PN-EN 12592 [28] 99 
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wi cej ni  % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 
6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 [21] 50 
7 Temperatura miknienia po starzeniu, nie mniej ni °C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁA CIWO CI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawarto  parafiny, nie wicej ni  % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 
9 Wzrost temp. miknienia po starzeniu, nie wicej ni  °C PN-EN 1427 [22] 9 
10 Temperatura łamliwoci Fraassa, nie wicej ni  °C PN-EN 12593 [29] -8 
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Składowanie asfaltu drogowego powinno si odbywa  w zbiornikach, wykluczajcych zanieczyszczenie asfaltu 
i wyposa onych w system grzewczy poredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien by izolowany termicznie, posiada automatyczny system grzewczy z tolerancj ± 5°C oraz układ 
cyrkulacji asfaltu. 

 

2.3. Kruszywo do mieszanki mineralno-asfaltowej 

Do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego naley stosowa kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 
[64], obejmuj ce kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełnia wymagania podane w 
WT-1 Kruszywa 2008 – cz  2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. Składowanie kruszywa powinno si 
odbywa  w warunkach zabezpieczajcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub 
pochodzeniu. Podłoe składowiska musi by równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno si 
odbywa  w silosach wyposaonych w urzdzenia do aeracji. 

 

2.4. rodek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujcego odpowiedni 
przyczepno  (adhezj) lepiszcza do kruszywa i odporno mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, nale y 
dobra  i zastosowa rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto  przyczepnoci okre lona 
według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. rodek adhezyjny powinien odpowiada 
wymaganiom okrelonym przez producenta. Składowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach, w warunkach okrelonych przez producenta. 

 

2.5. Materiały do uszczelnienia połcze  i kraw dzi 

Do uszczelnienia spoin stanowicych poł czenia rónych materiałów lub połczenie warstwy asfaltowej z urzdzeniami 
obcymi w nawierzchni lub j ograniczajcymi, naley stosowa: 

– materiały termoplastyczne, jak tamy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
– emulsj  asfaltow według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubo  materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : 

– nie mniej ni  10mm przy gruboci warstwy technologicznej do 2,5cm, 
– nie mniej ni  15mm przy gruboci warstwy technologicznej wikszej ni  2,5cm. 

Do uszczelnienia połcze  technologicznych (tj. złczy podłunych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w rónym czasie, naley stosowa materiały termoplastyczne, takie jak tamy asfaltowe, pasty itp. według 
norm lub aprobat technicznych, 

Grubo  materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : 

– nie mniej ni  10mm przy gruboci warstwy technologicznej do 2,5cm, 
– nie mniej ni  15mm przy gruboci warstwy technologicznej wikszej ni  2,5cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 
okre lonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], 
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorco”. Dopuszcza si inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych. 

 

2.6. Materiały do zł czenia warstw konstrukcji 

Do zł czania warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z warstw  
cieraln ) nale y stosowa kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje 

asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 
modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si tylko pod cienkie warstwy asfaltowe 
na gor co. Emulsj  asfaltow mo na składowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naley nalewa emulsji do opakowa i zbiorników zanieczyszczonych materiałami 
mineralnymi.  
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3. SPRZ T 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprz tu 

Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleno ci od potrzeb, powinien wykaza si  mo liwo ci  korzystania 

ze sprztu dostosowanego do przyjtej metody robót, jak: 

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z moliwo ci  dozowania stabilizatora mastyksu, 

– układarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równoci układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urzdzenia czyszczce, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprz t drobny. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu 

Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

 

4.2. Transport materiałów  

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych 
w urz dzenia umoliwiaj ce porednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszywa mo na przewozi dowolnymi 
rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 

i nadmiernym zawilgoceniem. Wypełniacz naley przewozi  w sposób chronicy go przed zawilgoceniem, zbryleniem 
i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien by przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umoliwiaj cych rozładunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa moe by  transportowana w 
zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, e nie bd  korodowały pod 
wpływem emulsji i nie bd  powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie naley u ywa  
do transportu opakowa z metali lekkich (moe zachodzi wydzielanie wodoru i groba wybuchu przy emulsjach o pH  
4). Mieszank mineralno-asfaltow nale y dowozi  na budow pojazdami samowyładowczymi w zaleno ci od postpu 
robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by zabezpieczona przed ostygniciem i 
dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu 
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia  utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 
Powierzchnie pojemników uywanych do transportu mieszanki powinny by czyste, a do zwilania tych powierzchni 
mo na u ywa  tylko rodki antyadhezyjne niewpływajce szkodliwie na mieszank. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto lepiszcza podane s w tablicy 4. 
Wymagane właciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s w tablicy 5. 
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy cieralnej dla KR1-
KR2 [65] 

Przesiew,   [% (m/m)] 
Wła ciwo  

AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do 

16 100 - 
11,2 90 100 

8 70 90 
5,6 - - 
2 30 55 

0,125 8 20 
0,063 5 12,0 

Zawarto  lepiszcza, minimum*) Bmin5,6  

Tablica 5. Wymagane właciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej, przy ruchu KR1 ÷ KR2 [65] 

Wła ciwo  
Warunki zagszczania wg 

PN-EN 13108-20 [48] 
Metoda i warunki badania AC11S 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×75 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin2,0 
Vmax4,0 

Odporno  na 
deformacje trwałe 

C.1.2,wałowanie, P98-P100, 
grubo  płyty 50 mm 

PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu PN-EN 
13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 cykli  

VTSAIR0,5 

PRDAIRDeklarowane 

Odporno  na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 uderze 
PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamraania, badanie w 25°C 
ITSR90 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej 

Mieszank mineralno-asfaltow nale y wytwarza  na gorco w otaczarce (zespole maszyn i urzdze  dozowania, 
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym take wst pne, powinno by zautomatyzowane i zgodne z recept robocz , a 
urz dzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo o rónym 
uziarnieniu lub pochodzeniu naley dodawa odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe naley przechowywa w 
zbiorniku z porednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniajcym utrzymanie danej temperatury 
z dokładnoci  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moe przekracza 
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. Kruszywo (ewentualnie z 
wypełniaczem) powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperatur wła ciw  do 
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by wy sza o wicej ni  30oC od 
najwy szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki 
mineralno-asfaltowej bezporednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70  od 140 do 180 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania midzy sob deklarowanych przydatnoci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właciwo ci 
obj to ciowe) z zachowaniem braku rónic w ich wła ciwo ciach. 

 

5.4. Przygotowanie podłoa 

Podło e (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) pod warstw cieraln  z betonu asfaltowego 
powinno by  wykonane zgodnie z odrbn  SST 

 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystpieniem do produkcji mieszanki jest zobowizany (na danie Inspektora nadzoru) do 
przeprowadzenia w obecnoci Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodnoci 
wła ciwo ci wyprodukowanej mieszanki z recept. W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z recept 
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robocz  i w cyklu automatycznym produkowa mieszank. Do bada nale y pobra  mieszank wyprodukowan po 
ustabilizowaniu si pracy otaczarki. Nie dopuszcza si oceniania dokładnoci pracy otaczarki oraz prawidłowoci składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moliw  segregacj kruszywa. Mieszank 
wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naley zgromadzi w silosie lub załadowa na samochód. Próbki 
do bada nale y pobiera ze skrzyni samochodu zgodnie z metod okre lon  w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie 
uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj  o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

Przed przystpieniem do wykonania warstwy cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona (na danie Inspektora 
nadzoru) odcinek próbny celem uci lenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagszczania. 
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosi co najmniej 200m2, a długo  co najmniej 50m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien 
u y  takich materiałów oraz sprztu jakie zamierza stosowa do wykonania warstwy cieralnej. Wykonawca moe 
przyst pi  do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru technologii wbudowania i zagszczania oraz 
wyników z odcinka próbnego. 

 

5.7. Poł czenie mi dzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałoci nawierzchni jest uzalenione od zapewnienia połczenia midzy warstwami i ich 
współpracy w przenoszeniu obcienia nawierzchni ruchem. Podłoe powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu 
zwi kszenie połczenia midzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody 
mi dzy warstwami. Skropienie lepiszczem podłoa, przed ułoeniem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinno by 
wykonane w iloci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,7 ÷ 1,0 kg/m2, przy czym: 

– nale y stosowa emulsj  modyfikowan  polimerem, 
– ilo  emulsji naley dobra  z uwzgl dnieniem stanu podłoa oraz porowatoci mieszanki; jeli mieszanka ma wiksz  

zawarto  wolnych przestrzeni, to naley u y  wi ksz  ilo  lepiszcza do skropienia, które po ułoeniu warstwy 
cieralnej uszczelni j. 

Skrapianie podłoa naley wykonywa  równomiernie stosujc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza si skrapianie rczne lanc w miejscach trudno dostpnych (np. cieki uliczne) oraz przy 
urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j ograniczajcych. W razie potrzeby urzdzenia te naley zabezpieczy 
przed zabrudzeniem. Skropione podłoe naley wył czy  z ruchu publicznego przez zmian organizacji ruchu. W wypadku 
stosowania emulsji asfaltowej podłoe powinno by skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu 
odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp  zamontowan na rozkładarce. 

 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank mineralno-asfaltow mo na wbudowywa na podłou przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszank  
mineralno-asfaltow nale y wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w cigu 
doby nie powinna by ni sza od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura otoczenia moe by  ni sza w wypadku 
stosowania ogrzewania podłoa. Nie dopuszcza si układania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 
16 m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniaj cym temperatur mieszania i 
wbudowania naley indywidualnie okreli  wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
Rodzaj robót 

przed przystpieniem do robót w czasie robót 
Warstwa cieralna o gruboci  3cm 0 +5 

Wła ciwo ci wykonanej warstwy powinny spełnia warunki podane w tablicy 8. 

Tablica 8. Właciwo ci warstwy AC [65] 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by wbudowywana rozkładark wyposaon  w układ automatycznego sterowania 
grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . W miejscach niedostpnych dla sprztu 
dopuszcza si wbudowywanie rczne. Grubo  wykonywanej warstwy powinna by sprawdzana co 25m, w co najmniej 

Typ i wymiar mieszanki 
Projektowana grubo 

warstwy technologicznej [cm] 
Wska nik 

zag szczenia [%] 
Zawarto  wolnych przestrzeni w 

warstwie [%(v/v)] 

AC11S dla  KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0  97 1,0 ÷ 4,0 
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trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy wałowane powinny by równomiernie zagszczone ci kimi 
walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nale y stosowa walce drogowe stalowe gładkie z moliwo ci  
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

5.9. Poł czenia technologiczne 

Poł czenia technologiczne naley wykona  zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6.[65] 

 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót 

Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w SST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystpieniem do robót 

Przed przystpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyska wymagane dokumenty, dopuszczajce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoci, deklaracj 
zgodnoci, aprobat techniczn, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykona własne badania właciwo ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez Inspektora 
Nadzoru, 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dziel si  na: 

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora nadzoru). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jako  
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie  itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł czenia itp.) spełniaj wymagania okrelone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbdn  starannoci  i w wymaganym 
zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokołach. W razie stwierdzenia uchybie w stosunku do wymaga kontraktu, ich 
przyczyny naley niezwłocznie usun . Wyniki bada  Wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jego danie. 
Inspektor nadzoru moe zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bada Wykonawcy. W razie zastrzee  Inspektor 
nadzoru moe przeprowadzi badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

ZAKRES BADA  WYKONAWCY ZWI ZANY Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI:  

– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 

[36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilo ci materiałów lub grubo ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równo ci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5), 
– ocena wizualna jednorodnoci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakoci wykonania poł cze  technologicznych. 

CZ STOTLIWO  WYKONYWANIA BADA : 

– grubo  wykonanej warstwy – 2 próbki z ka dego pasa o powierzchni do 3000m2, 
– zag szczenie warstwy – 2 próbki z kadego pasa o powierzchni do 3000m2, 
– skład i uziarnienie mieszanki z AC – 1 próbka przy produkcji do 500Mg/dzie , 2 próbki przy produkcji ponad 

500Mg/dzie , 
– zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie – 2 próbki z kadego pasa o powierzchni do 3000m2. 
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6.3.3. Badania kontrolne Inspektora nadzoru 

Badania kontrolne s badaniami Inspektora nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jako materiałów budowlanych 
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połczenia itp.) spełniaj wymagania okrelone w kontrakcie. Wyniki tych bada s  
podstaw odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada na miejscu budowy zajmuje si Inspektor nadzoru w 
obecnoci Wykonawcy. Badania odbywaj si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por powiadomiony o ich 
terminie, jednak nie bdzie przy nich obecny. 

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Rodzaj bada kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj bada 

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

1.1 Uziarnienie 
1.2 Zawarto  lepiszcza 
1.3 Temperatura miknienia lepiszcza odzyskanego 
1.4 G sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki 
2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wskanik zag szczenia a) 
2.2 Spadki poprzeczne 
2.3 Równo  
2.4 Grubo  lub ilo  materiału 
2.5 Zawarto  wolnych przestrzeni a) 
2.6 Wła ciwo ci przeciwpolizgowe 

a) do ka dej warstwy i na kade rozpoczte 6 000m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek moe zosta 
zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, e jeden z wyników bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada kontrolnych dodatkowych. Inspektor nadzoru i Wykonawca decyduj 
wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Jeeli odcinek 
cz ciowy przyporzdkowany do bada kontrolnych nie moe by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie 
powinien by  mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgldniane s wyniki bada  kontrolnych i 
bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych. Koszty bada kontrolnych dodatkowych 
za danych przez Wykonawc ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitraowe 

Badania arbitraowe s  powtórzeniem bada kontrolnych, co do których istniej uzasadnione wtpliwo ci ze strony 
Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada). Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony 
kontraktu niezalene laboratorium, które nie wykonywało bada kontrolnych. Koszty bada arbitra owych wraz ze 
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy  przemawia wynik badania. Wniosek 
o przeprowadzenie bada arbitra owych dotyczcych zawartoci wolnych przestrzeni lub wskanika zagszczenia naley 
zło y  w ci gu 2 miesicy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiajcego. 

 

6.4. Wła ciwo ci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Dopuszczalne wartoci odchyłek i tolerancje zawarte s w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65]. Na etapie 
oceny jakoci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si  warto ci dopuszczalne i tolerancje, w których 
uwzgl dnia si : rozrzut wystpuj cy przy pobieraniu próbek, dokładno metod bada oraz odstpstwa uwarunkowane 
metod  pracy. Właciwo ci materiałów naley ocenia na podstawie bada pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza si badania 
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
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6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo  warstwy oraz ilo  materiału 

Grubo  wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo  wbudowanego materiału na okrelon  
powierzchni  mog  odbiega od projektu o wartoci podane w tablicy 10.                                                                              
W wypadku okrelania ilo ci materiału na powierzchni i redniej wartoci grubo ci warstwy z reguły naley przyj  za 
podstaw cały odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy powinien 
zawiera co najmniej jedn dzienn  działk  robocz . Do odcinka cz ciowego obowizuj  te same wymagania jak do 
całego odcinka budowy. Za grubo warstwy lub warstw przyjmuje si redni  arytmetyczn wszystkich pojedynczych 
oznacze grubo ci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku czciowym – jednoczenie musi by spełniony 
warunek A i B z tablicy 10. 

Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki gruboci warstwy oraz iloci materiału na okrelonej powierzchni, [%] [65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 
A – rednia z wielu oznacze grubo ci oraz ilo ci 
1.  – duy odcinek budowy, powierzchnia wiksza ni  3.000m2 lub 
     – droga ograniczona krawnikami, powierzchnia wiksza ni  1.000m2 lub 
     –  warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2 

 5 

2.  – mały odcinek budowy, powierzchnia mniejsza ni 3.000m2 lub 
     – droga ograniczona krawnikami, powierzchnia mniejsza ni 1.000m2 lub 
     –  warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2 

 5 

B – Pojedyncze oznaczenie gruboci  10 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa cieralna jest układana z opónieniem, wart5o  z wiersza B 

odpowiednio obowizuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowizuje warto  15%, a do 
ł cznej gruboci warstw etapu 1 ÷ 10% 

6.4.2.2. Wskanik zag szczenia warstwy 

Zag szczenie wykonanej warstwy, wyraone wskanikiem zagszczenia oraz zawartoci  wolnych przestrzeni, nie moe 
przekroczy warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to ka dego pojedynczego oznaczenia danej 
wła ciwo ci. Okre lenie g sto ci obj to ciowej naley wykonywa  według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni została okrelona w tablicy 8. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni naley bada nie rzadziej ni co 20m oraz w punktach głównych łuków poziomych. Spadki 
poprzeczne powinny by zgodne z dokumentacj projektow , z tolerancj ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo  podłu na i poprzeczna 

Pomiary równoci podłu nej naley wykonywa  w rodku ka dego ocenianego pasa ruchu. Do oceny równoci podłu nej 
warstwy cieralnej nawierzchni naley stosowa metod  z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równowa nej, mierzc wysoko  prze witu w połowie długoci łaty. Pomiar wykonuje si nie rzadziej ni co 10m. 
Wymagana równo  podłu na jest okrelona przez warto  odchylenia równoci (prze witu), które nie mog przekroczy 
6mm. Przez odchylenie równoci rozumie si najwi ksz  odległo  mi dzy łat  a mierzon powierzchni. Przed upływem 
okresu gwarancyjnego warto odchylenia równoci podłu nej warstwy cieralnej nawierzchni nie powinna by wi ksza 
ni  8mm. Badanie wykonuje si według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. Do oceny równoci poprzecznej 
warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa metod  z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina 
lub metody równowanej u yciu łaty i klina. Pomiar naley wykonywa  w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na 
ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni co 10m. Wymagana równo poprzeczna jest okrelona w rozporzdzeniu 
dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne [67]. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego warto odchylenia równoci poprzecznej warstwy cieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych nie powinna by wi ksza ni  podana w tablicy 11. Badanie wykonuje si według procedury jak podczas 
odbioru nawierzchni. 

Tablica 11. Dopuszczalne wartoci odchyle  równo ci poprzecznej warstwy cieralnej wymagane przed upływem okresu 
gwarancyjnego [65] 

Klasa drogi Element nawierzchni Wartoci odchyle  równo ci poprzecznej [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu  9 
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6.4.2.6. Pozostałe właciwo ci warstwy asfaltowej 

Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1km kadej jezdni, nie moe si  ró ni  od szerokoci projektowanej o wicej ni  
±5cm. Ukształtowanie osi w planie nie powinno róni  si  od dokumentacji projektowej. Ewentualne zmiany co do profilu 
i ukształtowania drogi w planie musz by  uzgodnione z Projektantem i Inspektorem nadzoru. Zł cza podłune i 
poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by równe i zwi zane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi. Przylegajce warstwy powinny by w jednym poziomie. Wygld zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, 
powinien by  jednorodny, bez spka , deformacji, plam i wykrusze. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy cieralnej z mieszanki AC. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.                                                     
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. Jeli warunki umowy 
przewiduj  dokonywanie potrce , to Zamawiajcy mo e w razie niedotrzymania wartoci dopuszczalnych dokona 
potr ce  według zasad okrelonych w WT-2 [65] pkt 9.2. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci 

Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie i skropienie podłoa, 
 zakup materiałów, 
 dostarczenie materiałów i sprztu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tam  asfaltow kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników, 
 rozło enie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
 obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprztu, 
 uporz dkowanie terenu po wykonanych robotach. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartoci chlorków, dwutlenku wgla i alkaliów 
w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz 2: Metody bada 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego 

opisu petrograficznego 
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5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właciwo ci kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właciwo ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomoc 
wska nika płaskoci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie kształtu ziaren – 
Wska nik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartoci 
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena właciwo ci 
powierzchni – Wskanik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właciwo ci kruszyw – Ocena zawartoci drobnych czstek – 
Badania błkitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena zawartoci drobnych 
cz stek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania 
odpornoci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Oznaczanie gsto ci 
nasypowej i jamistoci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zagszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz  5: Oznaczanie 
zawartoci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw –Cz  6: Oznaczanie 
g sto ci ziaren i nasikliwo ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz  7: Oznaczanie 
g sto ci wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła ciwo ci kruszyw – Cz  8: Oznaczanie 
polerowalnoci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właciwo ci cieplnych i odpornoci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodpornoci 

20. PN-EN 1367-3 Badania właciwo ci cieplnych i odpornoci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury miknienia – Metoda Piercie  i 

Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartoci wody w emulsjach asfaltowych – 

Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałoci na sicie emulsji asfaltowych oraz 

trwało ci podczas magazynowania metod pozostałoci na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie podatnoci 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalnoci 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwoci Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartoci parafiny – Cz  1: Metoda 

destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odpornoci na twardnienie pod wpływem 
ciepła i powietrza – Cz  1: Metoda RTFOT 
Jw. Cz  3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor co – Cz  6: Oznaczanie gsto ci obj to ciowej metod hydrostatyczn 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor co – Cz  8: Oznaczanie zawartoci wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor co – Cz  11: Okrelenie powi zania pomidzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor co – Cz  12: Okrelanie wra liwo ci na wod 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor co – Cz  13: Pomiar temperatury 



                                                                                                                           D-05.03.05 Warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S               

12 

 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor co – Cz  18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor co – Cz  22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor co – Cz  27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gor co – Cz  36: Oznaczanie gruboci nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepko ciomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartoci pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz  1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniajcych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz 1: 

Badanie metod Pier cienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniajcych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz 2: 

Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odpornoci na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie cigliwo ci lepiszczy asfaltowych metod 

pomiaru ci gliwo ci 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod testu 

wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie cigliwo ci modyfikowanych asfaltów – 

Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepnoci emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złczy i zalewy – Cz  1: Specyfikacja zalew na gorco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złczy i zalewy – Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metod 

otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale na 
drogach publicznych, Warszawa 2008 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 


