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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-07) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie robót drogowych, które zostaną wykonane dla kontraktu: „Przebudowa 
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z 
odzyskiem biogazu”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 07) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Specyfikację techniczną należy traktować jako uszczegółowienie dokumentacji projektowej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót drogowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie i 
ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót drogowych i 
obejmują Roboty ujęte w dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem 
biogazu”, której zestawienie zamieszczono w ST - 00  „Wymagania Ogólne”. 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

 niwelację terenu 
 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej na drogach i podjazdach, 
 wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej czerwonej, 
 wykonanie opaski chodnikowej z kostki brukowej wokół obiektów. 
 wykonanie nawierzchni betonowej. 

Wykonanie wykopów pod nawierzchnie wg ST-02 Roboty ziemne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 
"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE 

2.1. Kostka brukowa betonowa 
Na nawierzchnię dróg - kostka brukowa szara gr. 8cm, na nawierzchnię chodników – kostka 
brukowa czerwona gr.6cm z betonu wibraprasowanego, klasa 50, gatunek I, kolor według 
projektu, spełniająca wymagania PN-EN 1338:2005. 
Kolor i kształt kostki zgodny z projektem, nasiąkliwość poniżej 6 %. 
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Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 
Właściwości: 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 
powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosić nie więcej niż 6%. 

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 
zwymaganiami PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

2.2. Krawężniki betonowe 
Krawężniki i obrzeża betonowe muszą odpowiadać normie PN-EN 1340: 2004 

 

 
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa 
drogowego, klasa wytrzymałości “50", klasa co najmniej Il, kolor i kształt zgodny z projektem oraz 
z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 6 % wg wykazu: 

 krawężnik drogowy 100x15x30 cm,   
 obrzeże chodnikowe 75x8x30 cm. 
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2.3. Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe 8x25 cm z betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340:2004 
"Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa 
Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający 
wymaganiom PN-B- 06712. 
Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). 
Należy ją przygotować w mieszarkach mechanicznych. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 

2.5. Materiał na ławy 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla ławy betonowej - beton klasy C12/15 wg 
PN-EN 206-1, 
Kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania wg PN-EN 12620. 

2.6. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
Do warstw podbudowy z mieszanek niezwiązanych powinna być stosowana mieszanka o 
uziarnieniu 0/31,5 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa  łamanego należy stosować 
kruszywo z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym 
procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren załkowicie 
zaokrąglonych wg PN-EN 933-5 powinna być kategorii nie niższej niż C50/30. 
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Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do 
warstw podbudowy, nawierzchni z kruszywa niezwiązanego i ulepszonego podłoża gruntowego 
przedstawia tablica 1 z WT-4 2010. 
Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa  łamanego należy stosować 
kruszywo z przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, w którym 
procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren załkowicie 
zaokrąglonych wg PN-EN 933-5 powinna być kategorii nie niższej niż C50/30. 
Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do 
warstw podbudowy, nawierzchni z kruszywa niezwiązanego i ulepszonego podłoża gruntowego 
przedstawia tablica 1 z WT-4 2010. 
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Do warstw podbudowy z mieszanek niezwiązanych powinny być stosowane mieszanki o 
uziarnieniu 0/31,5 mm. Projektowane kategorie ruchu to KR2 i KR3. 
Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej 
powinna spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 3. Zawartość pyłów należy oznaczać wg 
PN-EN 933-1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i 
deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance, 
po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane 
w tablicy 3. 
Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach 
kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej. 
Określona według PN- EN 933-1 zawartość nadziania w mieszankach kruszyw powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 3. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w 
mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
Określone według PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw 
podbudowy pomocniczej powinny spełniać wymagania przedstawione na rysunku nr 1 oraz 
rysunkach 9 – 14 z WT-4 2010. 
Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. W przypadku 
słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem 
uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunku przedstawionym poniżej 
(rys.1). 

Rys. 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstw podbudowy pomocniczej 

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1 wymaga się, aby 90% ziarnień mieszanek zbadanych 
w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 1  2 
aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
Tablica 1. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych - porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej 
mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy 
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deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. 

Tablica 1. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych 

Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje przesiewu rzez sito (mm), %(m/m) 

 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 +5 ± 5  ± 7  ± 8  _ ± 8   ± 8    

 
 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w 
krzywej uziarnienia na rys nr 1  ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości 
uziarnienia zawarte w tablicy 2. 

 

Tablica 2: Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych - różnice w przesiewach 
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

 

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 
[różnice przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)] 

 
 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

 
 min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 _ _ 10 25 _ _ 10 25 - _ _ - 

 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnośnie 
wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora według PN EN 13286-2 . 
Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej 
do podbudowy pomocniczej, o ile szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne nie przewidują tego. 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadać wymaganej zawartości 
wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach 
podanych w tablicy 3. 
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance 
zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia ls=l,03 i po 96 godzinach przechowywania jej w 
wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg tablicy 3. 

2.7. Pospółka 
Pospółka na podbudowę powinna składem odpowiadać następującym przedziałom: 

 Frakcja I – piasek średni: 1-2 mm w ilości około 20%, 
 Frakcja II – piasek gruby: 2-4 mm w ilości około 45%, 
 Frakcja III – drobny żwir: 4-16 mm w ilości około 35%. 

2.8. Beton cementowy 
Beton C30/37 spełniający wymagania normy PN-EN 206-1. 
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2.9. Podbudowa z chudego betonu 
Beton C8/10 spełniający wymagania normy PN-EN 206-1:2003. 

2.10. Piasek gruboziarnisty  
Piasek stosowany do wykonywania podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 
dla gatunku 1 i 2. 
Materiałem stosowanym do wykonania dolnej warstwy są piaski grube. 
Piasek do wykonania warstw odsączających powinien spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D
d 

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d
d

 60

10
5
 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą.  

2.11. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych 
w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

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

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACP asfalt drogowy 

KR2 AC16P 50/70 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 
Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 

  badania 50/70 35/50 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 
mm 

PN-EN 1426  50-70 35-
50 

2 Temperatura 
mięknienia 

°C PN-EN 1427  46-54 50-
58 

3 Temperatura 
zapłonu,  

nie mniej niż 

°C PN-EN 22592   230 240 

4 Zawartość 
składników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

% 
m/m 

PN-EN 12592 99 99 

5 Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  

nie więcej niż 

% 
m/m 

PN-EN 12607-1 0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja 
po starzeniu, nie 
mniej niż 

% PN-EN 1426 50 53 

7 Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 1427 48 52 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 9 8 

10 Temperatura 
łamliwości Fraassa, 
nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 -8 -5 
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów)  

wg PN-EN 14023 

Wymaganie 

podstawowe 
Właściwoś

ć 
Metoda 

badania 
Jednostka 

Gatunek asfaltu 
modyfikowanego 

polimerami (PMB) 

25/55 – 60 

wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja 
w pośrednich 
temperatu-
rach 
eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 
PN-EN 
1426 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  
rach eksplo-
atacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 
1427 

°C ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła 
rozciągania 
(mała 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 
13589 

PN-EN 
13703 

J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3 

Siła 
rozciągania w 
5°C (duża 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 
13587 

PN-EN 
13703 

J/cm2 NPDa 0 

Wahadło 
Vialit (metoda 
uderzenia) 

PN-EN 
13588 

J/cm2 NPDa 0 

Stałość 
konsystencji 
(Odporność 
na starzenie 
wg PN-EN 
12607-1 lub -
3 [31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 
1426 

% ≥ 40 3 

Wzrost tem-
peratury 
mięknienia 

PN-EN 
1427 °C ≤ 8 3 

Inne 
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 
2592  °C ≥ 235 3 
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1 2 3 4 5 6 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 
12593 

°C ≤ -12 6 

Nawrót 
sprężysty w 
25°C 

PN-EN 
13398 % ≥ 50 5 

Nawrót 
sprężysty w 
10°C 

  NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 
14023 

°C TBRb 1 

Stabilność 
magazynowani
a. Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 
13399  

PN-EN 
1427  

°C ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowani
a. Różnica 
penetracji 

PN-EN 
13399  

PN-EN 
1426  

0,1 
mm NPDa 0 

Spadek 
temperatury 
mięknienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607-
1 lub -3  

PN-EN 
12607-1 

PN-EN 
1427  

°C TBRb 1 

Nawrót 
sprężysty w 
25°C po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607-
1 lub -3  

PN-EN 
12607-1  

PN-EN 
13398  

% 

≥ 50 4 

Nawrót 
sprężysty w 
10°C po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607-
1 lub -3  

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
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Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się 
wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 
dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie 
jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i 
klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa 
powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, 5, 6, 6a, 7. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak aby 
dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-
11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach określonych przez producenta. 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować: 

a). materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 

b). emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 
technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

 nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

 nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.12. Warstwa wiążaca z betonu asfaltowego 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w 
tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
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Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego 

Kategori
a 

ruchu 

Mieszanka 

ACS 

Gatunek lepiszcza    

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – 
KR2 

AC11W, 
AC16W 

 50/70    - 

KR3 – 
KR4 

AC16W 35/50, 50/70, 
wielorodzajowy 

35/50, 50/70  

PMB 25/55-60 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591. 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

1 2 3 4 5 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 
[21] 

35÷50 50÷70 

2 Temperatura 
mięknienia 

°C PN-EN 1427 
[22] 

50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 
°C PN-EN 22592 

[62] 
240 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12592 
[28] 

 

99 

 

99 

5 Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12607-
1 [31] 

 

0,5 

 

0,5 

6 Pozostała penetracja 
po starzeniu, nie mniej 
niż 

% PN-EN 1426 
[21] 

53 50 

7 Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 
[22] 

Brak 
wymagań 

Brak 
wymagań 
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WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-

1 [30] 
Brak 

wymagań 
Brak 

wymagań 

9 Wzrost temp. 
mięknienia po 
starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 
[22] 

8 9 

10 Temperatura 
łamliwości Fraassa, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 12593 
[29] 

-5 -8 

 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg 
PN-EN 14023 

Wymaganie 

podstawowe 
Właściwość Metoda badania Jednostka 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych 

polimerami (PMB) 

25/55 – 60 

wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja w 
pośrednich 
temperatu-rach 
eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 
PN-EN 
1426] 

0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  
rach eksploa-
tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 °C ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła 
rozciągania 
(mała 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 
13589 PN-
EN 13703 

J/cm2 ≥ 2 w 
10°C 

6 

Siła 
rozciągania w 
5°C (duża 
prędkość 
rozcią-gania) 

PN-EN 
13587 PN-
EN 13703 

[57] 

J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 
13588 [54] 

J/cm2 NPDa 0 

Stałość 
konsystencji 
(Odporność  

na starzenie wg 
PN-EN 12607-
1 lub  -3 [31] 

Zmiana masy 
po starzeniu 

 % ≤ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja w 
25oC po 
starzeniu 

PN-EN 1426 % ≥ 60 7 

Wzrost 
temperatury 
mięknienia po 
starzeniu 

PN-EN 1427 °C ≤ 8 2 
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1 2 3 4 5 6 

Inne 
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 
2592  

°C ≥ 235 3 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 
12593 

°C ≤ -10 5 

Nawrót 
sprężysty w 
25°C 

PN-EN 
13398 

% ≥ 50 5 

Nawrót 
sprężysty w 
10°C 

  NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 
14023 Punkt 

5.1.9 
°C TBRb 1 

Stabilność 
magazynowan
ia. Różnica 
tempe-ratur 
mięknienia 

PN-EN 
13399 

PN-EN 1427 
°C ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowan
ia. Różnica 
penetracji 

PN-EN 
13399 

PN-EN 1426 
0,1 mm NPDa 0 

Spadek 
tempe-ratury 
mięknienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607 

-1 lub -3 
[31] 

PN-EN 
12607-1 

PN-EN 1427 
°C TBRb 1 

Nawrót sprę-
żysty w 25°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub   -
3 [31] 

PN-EN 
12607-1  

PN-EN 
13398 

% 

≥ 50 4 

Nawrót sprę-
żysty w 10°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub   -
3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się 
wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 
dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie 
jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i 
klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
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Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według 
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i 
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 
9, 10, 11. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 
według PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe 
wynosiła co najmniej 80%. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 

2.13. Warstwa ścierlana z betonu asfaltowego 
Na odcinkach dróg o kategoriach ruchu: KR1 oraz KR2 należy stosować asfalt 50/70 spełniający 
wymagania określone w normie PN-EN 12591:2009 i podane w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu 50/70 stosowanego do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC11S na drogach o kategorii ruchu KR2 
L.p. Właściwości Wymagani

a 
Badania wg 

1. Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 50 - 70 PN-EN-1426 
2. Temperatura mięknienia, 0C 46 - 54 PN-EN-1427 
3. Temperatura zapłonu nie mniej niż, 0C 230 PN-EN-22592 
4. Rozpuszczalność, nie mniej niż, % m/m 99 PN-EN-12592 
5. Odporność na starzenie po RTFOT: 

 zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) 
nie więcej niż % m/m 

0,5 PN-EN-12607-
1 

 pozostała penetracja po starzeniu nie mniej niż % 50 PN-EN-1426 

 wzrost temperatury mięknienia nie więcej niż  0C 9 PN-EN-1427 

6. Temperatura łamliwości, nie więcej niż, 0C -8 PN-EN-12593 
 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Wytycznych WT-2, do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego AC11S i AC 8S dla ruchu KR3 i KR5 należy stosować asfalt modyfikowany 
polimerami PMB 45/80-55 zgodnie z normą PN-EN 14023:2009. Wymagania dla asfaltu 
modyfikowanego przedstawiono w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 stosowanego do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego na drogach o kategorii ruchu KR3 i KR5 
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Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania wg WT-1 Kruszywa 2010 i podane w 
tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza Wymagania 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie niższa 
niż: MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, % m/m, nie 
wyższa niż: 1 % (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana 
kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-
1, wymagana kategoria: 

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, 
kategoria nie niższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według 
PN-EN 196-21, kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym według PN-EN 459-2, wymagana kategoria: 

Ka deklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 

 

W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa drobne i grube wg wymagań 
podanych odpowiednio w tablicach 4 i 5. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Lp. Wymagania Właściwości Klasa Metoda badań 

1. Penetracja (25oC, 100 g, 5 s) 45 - 80 4 PN-EN 1426:2001 
2. Temperatura mięknienia (oC)  55 7 PN-EN 1427:2001 

3. Siła rozciągania (energia 
odkształcenia) (J/cm2)  3 w 5 oC 2 PN-EN 13589 

PN-EN 13703 
4. Zmiana masy po starzeniu (% m/m)  0,5 3 PN-EN 12607-1 

5. Pozostała penetracja w 25 oC po 
starzeniu (%)  60 7 PN-EN 12607-1 

PN-EN 1426 

6. 
Wzrost temperatury mięknienia po 
starzeniu (oC)  8 2 PN-EN 1427:2001 

7. Temperatura zapłonu (oC)  235 3 
PN-EN ISO 

2592:2002 U 
8. Temperatura łamliwości (oC)  -12 6 PN-EN 12593:2004 
9. Nawrót sprężysty w 25 oC  50 5 PN-EN 13398 
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Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o cigłym uziarnieniu do D≤ 8mm do 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa drobnego 

Wymagania w zależności od kategorii ruchu: 

Kruszywo łamane Kruszywo niełamane 

KR1-KR2 KR1-KR2 
Uziarnienie według PN-EN 933-1; 
wymagana kategoria: 

GF85 GF85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie 
większe niż według kategorii: 

GTCNR GTCNR 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; 
kategoria nie niższa niż: ƒ16 ƒ10 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, 
kategoria nie niższa niż: 

MBF10 MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego według 
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa 
niż: 

ECS Deklarowana ECS Deklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana przez 
producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 
7, 8, lub 9 

WA24 Deklarowana WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie niższa niż: 

mLPC0,1 mLPC0,1 

 

Tablica 5.  Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 

Właściwości kruszywa grubego 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu: 

KR1-KR2 KR3 i KR5 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: GC85/20 
(D/d<4) 

GC90/20 
(KR3) 
GC90/15 
(KR5) 
(D/d<4) 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż według 
kategorii: 

G20/15 G25/15 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa 
niż: 

ƒ2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 
933-4; kategoria nie niższa niż: FI25 lub SI25 FI20 lub SI20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-
EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C95/1 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-
EN 1097-2, badania na kruszywie o wymiarze 10/14, 
rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

LA30 
LA25(KR5) 

LA30 (KR3) 

Odporność na polerowanie kruszywa według PN-EN 
1097-8, kategoria nie niższa niż: 

PSVDeklarowa

ne 
PSV50 
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Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6; rozdz. 7, 8, lub 9: WA24Deklarowana 
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1; załącznik B, w 
1% NaCl, kategoria nie niższa niż: FNaCl7 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, 
wymagana kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny 
według PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 
p.14.2; kategoria nie niższa niż: mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.1: wymagana odporność 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według 
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie niższa niż: 

V3,5 

 

Do uszczelniania połączeń działek roboczych, złączy podłużnych, połączeń z urządzeniami 
ulicznymi (wpusty, kratki ściekowe itp.) należy stosować tasmę bitumiczną posiadającą Aprobatę 
Techniczną.  
Do uszczelniania krawędzi nawierzchni oraz elementów ograniczających nawierzchnię należy 
używać asfalt drogowy na gorąco spełniający wymagania PN-EN 12591:2009 lub asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023:2009. 

2.14. Emulsja asfaltowa do skroienia warstw konstrukcyjnych 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i 
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 00 Wymagania ogólne. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. 

5.2. Zakres wykonywania robót 
Nawierzchnie na drogach zaprojektowano z betonu asfaltowego o następujących warstwach: 

 kostka brukowa betonowa szara grubości 8 cm, 
 podsypka piaskowo-cementowa  grubości 3 cm, 
 podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubości 20 cm, 
 podbudowa z tłucznia 0÷31,5 m/m grubości 15 cm, 
 warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm. 

Nawierzchnie chodników zaprojektowano z kostki brukowej o następujących warstwach: 
 kostka brukowa betonowa czerwona grubości 6 cm, 
 podsypka cementowo - piaskowa grubości 4 cm, 
 podbudowa z pospółki grubości 10 cm, 

Krawężniki typu ulicznego 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem beton C 12/15. 
Obrzeża betonowe 8x30x75 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

5.2.1. WYKONANIE KORYTA PRZEZNACZONEGO DO UŁOŻENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 
DRÓG, PLACÓW I CHODNIKÓW 

5.2.1.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z 
wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i 
wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.1.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w 
szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 
do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala 
na zastosowanie maszyn, na przykład na oszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 
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Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż +10 cm i –5 cm. 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

5.2.1.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w poprzednim punkcie powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

5.2.1.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1.00 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż podany 
powyżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Podłoże pod nawierzchnię powinno być zagęszczone do wskaźnika Is≥1 do głębokości  
0,5 m od dna koryta. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02.  
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 

5.2.1.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże i koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
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on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii 
lub w inny sposób. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 
Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.2.2. WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO 

5.2.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” 
oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie 
ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

5.2.2.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. 
Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera 
warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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5.2.2.3. Odcinek próbny 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości po zagęszczeniu, 
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

5.2.3. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  
Rozścielenie kruszyw ałamanego w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy 
użyciu równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących.  
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. 
Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. 
Wymagania odnośnie wałowania: 

 zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w 
zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej 
warstwy, 

 zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, najeżdżać 
wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 

 manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
 prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4  km/h na 

początku i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
 wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy 

rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 
 walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 
Podbudowa z kruszywa, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności 
od kategorii ruchu. 

Zagęszczenie podbudowy z kruszywa rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej.  
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem.  
Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być 
szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 
Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej 
w projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie 
powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 

5.2.4. WYKONANIE PODBUDOWY Z POSPÓŁKI LUB PIASKU GRUBOZIARNISTEGO 
Wykonanie podbudowy z pospółki to zrzucanie z samochodu samowyładowczego przy 
wysokości min. 1 m. Następnie zagęszczenie warstw o grubości min.25 cm, w stanie optymalnej 
wilgotności, co jest warunkiem uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is>0,96. 
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5.2.5. WYKONANIE WARSTWY WIĄŻACEJ Z BETONU ASFALTOWEGO 
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą  z 
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

 ustabilizowane i nośne, 

 czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

 wyprofilowane, równe i bez kolein, 

 suche. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy 
starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 10. 
Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 
asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni 

Maksymalna 
nierówność 
podłoża pod 

warstwę wiążącą 
[mm] 

Z, L, D, 
wewnętrzne Pasy ruchu 12 

 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub 
aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe 
lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 

 zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
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 ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości 
mieszanki; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć 
większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki 
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych 
(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. 
W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże 
należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie3.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 
11. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 
16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy 
wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem 
do robót 

w czasie 
robót 

Warstwa wiążąca 0 +5 

Warstwa wyrównawcza 0 +5 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15. 

Tablica 15. Właściwości warstwy AC  
 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowan
a grubość 
warstwy 

technologicz
nej [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 

[%(v/v)] 

AC16W,  KR1÷KR2  5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością 
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
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5.2.6. WYKONANIE WARSTWY PODUBODWY ZASADNICZNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO 
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z 
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 11. 
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego 
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna 
nierówność podłoża 

pod warstwę 
podbudowy [mm] 

wewnętrzna Pasy ruchu 15 

 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub 
aprobat technicznych. 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), 
przed ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości 
podanej w tablicy 12. 
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Tablica 12. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 
 

Układana warstwa 
asfaltowa 

Podłoże pod warstwę 
asfaltową 

Ilość 
pozostałego 

lepiszcza 
[kg/m2 ] 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 
Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego 
betonu lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,51)  
0,7 - 1,02)  

1) zalecana emulsja o pH >4 
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu 

uzyskania membrany poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko 
spękań odbitych 

 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury 
podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania 
ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej 
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw 
asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do 
robót 

w czasie 
robót 

Warstwa podbudowy 0 + 5 

Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 
Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość 
warstwy 

technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC16P,  
KR1÷KR2  

5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 9,0 
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AC22P,  
KR1÷KR2  

7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 9,0 

AC16P,  KR3 5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0 

AC22P,  KR3 7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością 
wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

5.2.7. WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO 
Dla kategorii ruchu KR2, podłoże pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego stanowi warstwa 
wiążąca z betonu asfaltowego, która powinna spełniać wymagania Specyfikacji. Rzędne 
wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Powierzchnia podłoża powinna mieć odpowiedni profil, być sucha i dokładnie oczyszczona z 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kurzu, błota, piasku, rozlanego paliwa itp.). 
Przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego warstwę wiążącą z betonu asfaltowego 
lub warstwę podbudowy z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
lepiszczem na gorąco, a następnie oklejone materiałem uszczelniającym i zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od +5C podczas prowadzenia robót. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłożu na którym powstaje zamknięty film wodny, Dopuszcza się 
układanie warstwy na lekko wilgotnym podłożu.  
Wykonawca powinien mierzyć temperaturę oraz określać stan pogody trzy raz w ciągu doby: w 
tym przed przystąpieniem do robót i równomiernie w czasie ich trwania.  
Dopuszcza się układanie warstwy w niższej temperaturze otoczenia, w przypadku stosowania 
ogrzewania podłoża, po zaakceptowaniu sposobu ogrzewania przez Inżyniera.  
W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 
Połączenia Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinna 
być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości 
warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. Elementy rozkładające i 
dogęszczające rozkładarek powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót. Grubość 
wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 
przy brzegach warstwy). 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walców ustalonym 
na odcinku próbnym. Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni i 
kontynuować ku środkowi. Do zagęszczania należy stosować walce drogowe, stalowe gładkie, z 
możliwością wibracji, oscylacji oraz walce ogumione (za wyjątkiem układania warstwy ścieralnej z 
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asfaltem modyfikowanym). Temperatura mieszanki w momencie rozpoczęcia zagęszczenia 
powinna zapewnić osiągnięcie zagęszczenia podanego w tablicy 10.  
Właściwości MMA w ułożonej warstwie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 
10.  

Tablica 10. Właściwości MMA w ułożonej warstwie 

L.p. Właściwości Wymagania dla 
ruchu KR1 i KR2 

1 Wskaźnik zagęszczenia [%] ≥ 98 
2 Zawartość wolnych przestrzeni [%] 1 ÷ 4 

 
Projektowaną grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego można układać w jednej operacji 
technologicznej. 
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużnego nie można 
umiejscawiać w śladach kół. Złącza podłużne pomiędzy pasami kolejnych warstw 
technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 15 cm w kierunku 
poprzecznym do osi jezdni (dotyczy to także złączy „goręce przy gorącym”). Złącza poprzeczne 
między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy 
przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. Złącza w 
nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Wszystkie zimne złacza technologiczne oraz zakończenia dziennych działek roboczych powinny 
być ukształtowane skośnie, poprzedz odcięcie i dogęszczenie ciepłej mieszanki asfaltowej za 
pomocą noża zamontowanego na walcu stalowym. Odcięta mieszanka asfaltowa powinna być 
usunięta z budowy. 
Wszelkie złącza wykonywane metodą na zimno, krawędzie warstwy oraz zakończenia działek 
roboczych należy posmarować lepiszczem na gorąco lub innym podobnym materiałem 
posiadającym Aprobatę Techniczną, w ilości co najmniej 50 g na metr bieżący na 1 cm grubości 
warstwy. Nie należy stosowaę emulsji asfaltowych do uszczelniania złączy.  
Wszelkie spoiny – połączenia nawierzchni z urządzeniami ją ograniczającymi, połączenia z 
asfaltem lanym – należy okleić materiałami termotopliwymi, wtapiającymi się w gorącą 
nawierzchnię. Grubość ułożonego materiału termotopliwego powinna wynosić co najmniej 15 
mm, a ilość nakładanego materiału powinna być zgodną z Aprobatą Techniczną. 
W miejscach gdzie warstwa ścieralna jest ograniczona elementami odwadniającymi, krawędź 
warstwy powinna być wyższa od elementów ograniczających od 5 do 10 mm. Krawędzie warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego bez ograniczeń należy ukształtować ze spadkiem nie większym 
niż 2:1 i dogęścić urządzeniem zagęszczającym zamontowanym na walcu. Na odcinkach o 
jednostronnym pochyleniu poprzecznym górna krawędź warstwy, a na odcinkach przechyłki obie 
krawędzie powinny być posmarowane gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno 
być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona 
krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. Dopuszcza 
się jednoczesne uszczelnianie krawędzi warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z 
krawędziami warstw niższych, jeżeli warstwy były ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli uszczelniana jest tylko krawędź warstwy 
ścieralnej, to przylegającą powierzchnię odsadzki niższej warstwy 1należy uszczelnić na 
szerokości co najmniej 10 cm. 
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy 
technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza 
dopuszczalną granicę. W takim przypadku wykonywanie warstwy technologicznej należy 
poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości co najmniej 3 m. Należy usunąć 
fragment pasa na całej jego grubości i szerokości. 
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5.2.8. WYKONANIE CHODNIKÓW I OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ 
Opaskę wokół obiektów oraz chodniki z kostki brukowej należy ułożyć na warstwie pospółki 
grubości 15cm ubijanej warstwami i podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm w proporcji 
1:4. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać w sposób umożliwiający układanie kostki z 
wymaganą dokładnością, tzn. jako warstwę wyrównawczą  
Podsypka cementowo-piaskowa będzie wykonana ręcznie.  
Kostkę należy układać na tak przygotowanej podsypce w sposób określony przez Producenta w 
instrukcji stosowania materiału. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania 
spoin, których szerokość określa się 2 ÷ 3 mm. 
Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne nawierzchni z 
kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. 
Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla 
wprasowania kostki w podsypkę. Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany 
po powierzchni kostek dla wypełnienia spoin. 
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie  
z wymaganiami Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety opaski wynosi 0,5%. 

5.2.9. UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH 
Krawężnik drogowy należy ułożyć  na ławie betonowej (beton C 12/15) z oporem wysokości 
15cm, zgodny z PN-88/B-06250.  
Obrzeże chodnikowe ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej zgodny z PN-B-11113:1996. 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników i obrzeży, wykonać 
należy na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod krawężniki i obrzeża 
wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z “Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych" i Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami PN-S-
02205:1998.  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C 12/15, we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu.  
Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż 5°C. Wbudowania krawężnika należy dokonać zgodnie z “Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych". Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie 
przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, 
zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od dokumentacji projektowej, 
to ± l cm w niwelecie krawężnika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeża i odwodnienie wykonana będzie ręcznie. 
Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubości 5 cm i 
jej ubiciu. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż chodnik. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża wynoszą 0,5%. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
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Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. 
Spoiny musza być wypełnione całkowicie na pełna głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”.  
Po zakończeniu robót przy każdym obiekcie należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni 
z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz 
podłużnych. 

6.1. Badania jakości wykonanych nawierzchni 
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

 jednorodnością powierzchni, 
 równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 
 grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 
 szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 
 zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5÷9 %). 

6.1.1. BADANIE GRUBOŚCI NAWIERZCHNI 
Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w dwóch losowo wybranych 
miejscach odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od 
projektowanej więcej niż ± 10 %. 

6.1.2. BADANIE POCHYLENIA NAWIERZCHNI 
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice 
pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 

6.1.3. BADANIE RZĘDNYCH NIWELETY NAWIERZCHNI 
Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości 
nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi 
jezdni nie powinny się różnić od projektowanych więcej niż o ± l cm. 

6.1.4. BADANIE RÓWNOŚCI  NAWIERZCHNI 
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób 
ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4-metrową, co najmniej w dwóch 
losowo wybranych miejscach odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny 
przekraczać 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”. 
Dla wykonania chodników, opasek chodnikowych z kostki brukowej oraz nawierzchni drogi i 
nawierzchni żwirowych jednostką obmiarową jest - m2 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 
„Wymagania Ogólne". 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Normy 
1) PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach i budownictwie drogowym 

2) PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane - Wymagania 

3) PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

4) PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 
podstawowe i wzorcowanie 

5) PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

6) PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości  

7) PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu  

8) PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych  

9) PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania wskaźnika piaskowego 

10) PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badania błękitem metylenowym 

11) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

12) 12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -  
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

13) 13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

14) 14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

15) PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działania 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

16) PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działania 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

17) PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna  

18) PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 
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19) PN-ISO 565 Sita kontrolne – Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha  cienka 
perforowana elektrochemicznie – Wymiary nominalne oczek 

20) PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - 
Część 1: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności – 
Wprowadzenie i wymagania ogólne 

21) PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - 
Część 2: Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności – 
Zagęszczanie aparatem Proctora 

22) PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – 
Część 47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, 
natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 

23) PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – 
Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu 
Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnych  

24) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25) BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 

26) BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

28)  WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Warszawa 
2010.Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

29) PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 
węgla i alkaliów w cemencie 

30) PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

31) PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

32) PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

33) PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

34) PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

35) PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

36) PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

37) PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 
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38) PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

39) PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

40) PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

41) PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

42) PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
 

43) PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

44) PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

45) PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

46) PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

47) PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

48) PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

49) PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień i Kula 

50) PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

51) PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 

52) PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

53) PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

54) PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

55) PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

56) PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

57) PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 
Metoda destylacyjna 
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58) PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT Jw. Część 3: Metoda 
RFT 

59) PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną 

60) PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

61) PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

62) PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

63) PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

64) PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

65) PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

66) PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

67) PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

68) PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

69) PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

70) PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

71) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

72) PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
przez odparowanie 

73) PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

74) PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 

75) PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

76) PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

77) PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
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78) PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 
modyfikowanych 

79) PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów 

80) PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 
 

81) PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

82) PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem 

83) PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

84) PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

85) PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 

86) PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

87) PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

88) PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

89) PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 
metodą otwartego tygla Clevelanda 

90) PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

 
W przypadku gdy norma została wycofana lub zastąpiona nową należy stosować normę 
aktualną. 

9.2. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 
881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997 

4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001  

5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 
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6. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa, 1984 

7. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych 
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, 
Warszawa, 1995 

8. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo – Badawcze 
Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku. 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-
wa 1989 r. 

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997r. 

11. Instrukcja badań podłożą gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998r. 
 


