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D-05.03.05  NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem warstw konstrukcji 
nawierzchni z betonu asfaltowego  przy  przebudowie mostu przez  rz. Czarna Ha�cza w m. 
Podwysokie Jeleniewskie  w ci�gu drogi gminnej Podwysokie  Jeleniewskie – Malesowizna. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  przy  przebudowie mostu przez  rz. Czarna 
Ha�cza w m. Podwysokie Jeleniewskie  w ci�gu drogi gminnej Podwysokie  Jeleniewskie – 
Malesowizna. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z wykonywaniem warstwy �cieralnej  z  betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [7] gr. 6 cm po zag�szczeniu. 
Nawierzchni� z betonu asfaltowego mo�na wykonywa� dla dróg o kategorii ruchu KR1 dla 
liczba osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob� ≥ 12  wg „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [9]  

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 
okre�lonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni� ilo�ci� 
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gor�co, w okre�lony sposób, spełniaj�ca 
okre�lone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  uło�ona i zag�szczona. 

1.4.4. �rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj� asfaltu 
do materiałów mineralnych oraz zwi�ksza odporno�� błonki asfaltu na powierzchni kruszywa 
na odmywanie wod�; mo�e by� dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podło�e pod warstw� asfaltow� - powierzchnia przygotowana do uło�enia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 
sprawdzenia, czy jej wła�ciwo�ci s� zgodne z recept� laboratoryjn�. 

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob�. 

1.4.11. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt 
 Nale�y stosowa� asfalt drogowy spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-C-
96170:1965 [3]. 
 Nale�y stosowa� asfalty drogowe podane w tablicy 1. 

2.3. Polimeroasfalt 
 Nie wyst�puje. 

2.4. Wypełniacz 
 Nale�y stosowa� wypełniacz, spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-S-96504:1961 
[6] dla wypełniacza podstawowego i zast�pczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno by� zgodne z PN-S-96504:1961 [6]. 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec 
materiałów 

w zale�no�ci od kategorii 
ruchu 

  nr normy KR 1 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-

EN-13043 [1] 
a) ze skał magmowych i 
przeobra�onych 

  
  

kl. I, II; gat.1, 2 

  b) ze skał osadowych jw. 
  c) z surowca sztucznego (�u�le 

pomiedziowe i stalownicze) 
  

jw. 
2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-EN-

13043 [1] 
 kl. I, II; gat.1, 2 

3 �wir i mieszanka wg PN-EN-13043 [1]  kl. I, II 
4 Grys i �wir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [12] 

  
kl. I, II; gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-EN-13043 [1] gat. 1, 2 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961[6] 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 

laboratoryjnego 

  
podstawowy, zast�pczy 

pyły z odpylania, popioły 
lotne  

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 
[3] 

D 50, D 70, 
D 100 

2.5. Kruszywo 
 Nale�y stosowa� kruszywa podane w tablicy 1. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 
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2.6. Asfalt upłynniony 
 Nale�y stosowa� asfalt upłynniony spełniaj�cy wymagania okre�lone w PN-C-
96173:1974 [4]. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
Nale�y stosowa� drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniaj�ce wymagania okre�lone w 
WT.EmA-99 [11].  

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag�szczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, �rednich i ci��kich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urz�dze� czyszcz�cych, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
 Asfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [2]. 
 Transport asfaltów drogowych mo�e odbywa� si� w: 
− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− b�bnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In�yniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem nale�y przewozi� w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna                                                                 D.05.03.05 

 48 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszank� betonu asfaltowego nale�y przewozi� pojazdami samowyładowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekracza� 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca si� stosowanie samochodów termosów z podwójnymi �cianami skrzyni 
wyposa�onej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Przed przyst�pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In�ynierem, Wykonawca 
dostarczy In�ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki bada� laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 
obecno�ci In�yniera do wykonania bada� kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilo�ci asfaltu, 
− okre�leniu jej wła�ciwo�ci i porównaniu wyników z zało�eniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie�ci� si� w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 

 Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
�cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 

�cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawarto�ci asfaltu 

 Rz�dne krzywych granicznych MM w zale�no�ci od 
kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR 1  
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawarto�� asfaltu od 0 do16  lub od  0 do 12,8 
Przechodzi przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawarto�� 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
90÷÷÷÷100 
80÷÷÷÷100 
69÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷93 
56÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷64 

 
(36÷65) 

 
26÷÷÷÷50 
19÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

Orientacyjna  
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zawarto�� asfaltu w 
MMA, % m/m 

5,0÷÷÷÷6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieci�głym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego 

 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy �cieralnej z betonu 
asfaltowego przedstawiono na rysunku 1. 
 

Rys. 1.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 
mm  do warstwy �cieralnej nawierzchni drogi o obci��eniu ruchem  KR1  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� 

próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełnia� wymagania podane w 
tablicy 3 lp. od 1 do 5. 

 

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy �cieralnej z 
betonu asfaltowego 

Lp
. 

Wła�ciwo�ci 
Wymagania wobec MMA                  
i warstwy �cieralnej z BA                
w zale�no�ci od kategorii 

ruchu 
  KR 1 

1 Moduł sztywno�ci pełzania 1), MPa nie wymaga si� 

2 Stabilno�� próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN ≥ 5,52) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrze� w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  

jw., % 
od 75,0 do 90,0 

6 Grubo�� w cm warstwy z MMA o 
uziarnieniu:   

 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 

7 Wska	nik zag�szczenia warstwy,  % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrze� w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 
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1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], 
dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 

2)   próbki zag�szczone 2 x 50 uderze� ubijaka 

Wykonana warstwa �cieralna z betonu asfaltowego powinna spełnia� wymagania podane w 
tablicy 3 lp.  
od 6 do 8. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszank� mineralno-asfaltow� produkuje si� w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 
lub ci�głym zapewniaj�cej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym tak�e wst�pne, powinno by� wagowe i 
zautomatyzowane oraz zgodne z recept�. Dopuszcza si� dozowanie obj�to�ciowe asfaltu, przy 
uwzgl�dnieniu zmiany jego g�sto�ci w zale�no�ci od temperatury. Dozowanie składników 
powinno by� sterowane elektronicznie. 
 Tolerancje dozowania składników mog� wynosi�: jedna działka elementarna wagi, 
wzgl�dnie przepływomierza, lecz nie wi�cej ni�  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Je�eli jest przewidziane dodanie �rodka adhezyjnego, to powinien on by� dozowany 
do asfaltu w sposób i w ilo�ciach okre�lonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien by� ogrzewany w sposób po�redni, z układem 
termostatowania, zapewniaj�cym utrzymanie stałej temperatury z tolerancj� ± 5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi�: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
 Kruszywo powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 
dodaniu wypełniacza uzyskała wła�ciw� temperatur�. Maksymalna temperatura gor�cego 
kruszywa nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi�: 
- z D 50                od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 

5.4. Przygotowanie podło�a 
 Podło�e pod warstw� nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by� wyprofilowane i 
równe. Powierzchnia podło�a powinna by� sucha i czysta. 
 Nierówno�ci podło�a pod warstwy asfaltowe nie powinny by� wi�ksze 10 mm. 
 W przypadku gdy nierówno�ci podło�a s� wi�ksze, podło�e nale�y wyrówna� poprzez 
frezowanie lub uło�enie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozło�eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podło�e nale�y skropi� 
emulsj� asfaltow� lub asfaltem upłynnionym w ilo�ci od 0,5 do 0,7 kg/m2 (ilo�� asfaltu po 
odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego). 

5.5. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 
Skropienie powinno by� wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej 2 h przy ilo�ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

5.6. Warunki przyst�pienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo�e by� układana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie ni�sza od + 100 C dla wykonywanej warstwy grubo�ci  ≤ 8 cm. Nie 
dopuszcza si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podło�u, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
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5.7. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana układark� wyposa�on� 
w układ z automatycznym sterowaniem grubo�ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 
z dokumentacj� projektow�. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by� ni�sza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. 
 Zag�szczanie mieszanki powinno odbywa� si� bezzwłocznie zgodnie ze schematem 
przej�� walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Pocz�tkowa temperatura mieszanki w czasie zag�szczania powinna wynosi� nie mniej 
ni�: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
 Zag�szczanie nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku osi. Wska	nik 
zag�szczenia uło�onej warstwy powinien by� zgodny z wymaganiami . 
 Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Zł�cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co 
najmniej o 15 cm. Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny 
by� w jednym poziomie. 
 Zł�cze robocze powinno by� równo obci�te i powierzchnia obci�tej kraw�dzi powinna 
by� posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn� ta�m� asfaltowo-kauczukow�. 
Sposób wykonywania zł�cz roboczych powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania asfaltu, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 
przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 
 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 
PN-S-04001:1967 [5]. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn� z tolerancj� 
okre�lon� w tablicy 4. Dopuszcza si� wykonanie bada� innymi równowa�nymi metodami. 

6.3.3. Badanie wła�ciwo�ci asfaltu 

 Dla ka�dej cysterny nale�y okre�li� penetracj� i temperatur� mi�knienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie wła�ciwo�ci wypełniacza 

 Na ka�de 100 Mg zu�ytego wypełniacza nale�y okre�li� uziarnienie i wilgotno�� 
wypełniacza. 
Tablica 5. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
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Lp. 

 
Wyszczególnienie bada� 

Cz�stotliwo�� bada� 
Minimalna liczba bada� na dziennej działce 

roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni  
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 
2 Wła�ciwo�ci asfaltu dla ka�dej dostawy (cysterny) 

3 Wła�ciwo�ci wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Wła�ciwo�ci kruszywa  przy ka�dej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ci�gły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygl�d mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
8 Wła�ciwo�ci próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mog� by� wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie wła�ciwo�ci kruszywa 

 Przy ka�dej zmianie kruszywa nale�y okre�li� klas� i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej . 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładno�� pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna by� zgodna z wymaganiami 
podanymi w  SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wygl�du w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y okre�la� na próbkach 
zag�szczonych metod� Marshalla. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn�. 

6.4. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i wła�ciwo�ci warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z 
betonu asfaltowego podaje tablica 6. 

Tablica 6. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 

1 Szeroko�� warstwy 2 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 
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2 Równo�� podłu�na 
warstwy 

łat� co 10 m 

3 Równo�� poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej ni� co 50 m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 
5 Grubo�� warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o powierzchni do 

3000 m2 
6 Zł�cza poprzeczne cała długo�� zł�cza 
7 Kraw�d	, obramowanie 

warstwy 
cała długo�� 

8 Wygl�d warstwy ocena ci�gła 
9 Zag�szczenie warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o powierzchni do 

3000 m2 
10 Wolna przestrze� w 

warstwie 
jw. 

6.4.2. Szeroko�� warstwy 

 Szeroko�� warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego powinna by� zgodna z 
dokumentacj� projektow�, z tolerancj� +5 cm.  

6.4.3. Równo�� warstwy 

 Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny by� wi�ksze od 9 mm.  

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.4.5. Grubo�� warstwy 

 Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z grubo�ci� projektow�, z tolerancj�  ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubo�ci projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi  +5 mm i warstwy o grubo�ci od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.6. Zł�cza poprzeczne 

 Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej prostopadle do osi. 
Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane,  a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym 
poziomie. 

6.4.7. Kraw�d	, obramowanie warstwy 

 Warstwa �cieralna przy opornikach drogowych i urz�dzeniach w jezdni powinna 
wystawa� od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni�. Warstwy bez oporników powinny by�  
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczno�� obci�cia  pokryte asfaltem. 

6.4.8. Wygl�d warstwy 

 Wygl�d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszcz�cych si� i sp�kanych. 

6.4.9. Zag�szczenie warstwy i wolna przestrze� w warstwie 

 Zag�szczenie i wolna przestrze� w warstwie powinny by� zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[7] dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− skropienie emulsj� lub asfaltem upłynnionym 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-EN-
13043:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale� 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

  2. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie  i 
transport 

  3. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  4. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
  5. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bada� mas mineralno-bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych 
  6. PN-S-96504:1961 
  7. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

  8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 
łat� 

10.2. Inne dokumenty 
9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa, 1997 
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10. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

12. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako�ci grysów i �wirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa, 1984 

13. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi�kszonej odporno�ci na odkształcenia 
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywno�ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metod� pełzania pod obci��eniem statycznym. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

14. Rozporz�dzenie 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 z 1999 r., poz. 430). 

 
 
 

INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWADZONYCH   NORM
   PN-EN 
12591:2002 (U) 

 
1.  Podstawa zmian 

 W 2002 r. decyzj� prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyj�ta, metod� notyfikacji 
(bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okre�laj�ce metody bada� i 
wymagania wobec asfaltów drogowych. 
 Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym ni� dotychczasowa norma PN-C-
96170:1965. 
 Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) s� dost�pne w Polsce od pocz�tku 2003 r. 
 Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewa�nia dotychczas stosowanej normy   PN-C-96170:1965. Z 
chwil� przywołania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod 
warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965. 

2.  Zmiany aktualizacyjne w SST 

 Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST, 
uwzgl�dniaj�cych zało�enia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997: 
1.  D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
 Niniejsza informacja dotyczy równie� innych SST uwzgl�dniaj�cych roboty z wykorzystaniem 
lepiszcza asfaltowego. 

3.  Zalecane lepiszcza asfaltowe 

 W zwi�zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów uaktualnił 
zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstaw� opracowania SST wymienionych w punkcie 2. 
 Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 
 
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według przeznaczenia mieszanki 

i obci��enia drogi ruchem 

Typ mieszanki Tablica zał. A Kategoria ruchu 
i przeznaczenie KTKNPP KR1 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
warstwy �cieralnej (beton asfaltowy, 
mieszanka SMA, mieszanka MNU) 

 
 

Tablica E 

50/70 
DE80 A,B,C 

DE150 A,B,C1 

Uwaga: 1 - do cienkich warstw 
Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieci�głym uziarnieniu, 
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35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast�puj�cy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast�puj�cy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,  
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.    

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997 

4.  Wymagania wobec asfaltów drogowych 

 W zwi�zku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów ustalił 
wymagane wła�ciwo�ci dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2. 
 
 
Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane wła�ciwo�ci asfaltów drogowych o penetracji od 20×0,1 mm do 

330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich 
 

Lp. Wła�ciwo�ci Metoda  Rodzaj 
asfaltu 

  badania 50/70 
WŁA�CIWO�CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25oC 0,1mm PN-EN 1426 50-70 

2 Temperatura mi�knienia oC PN-EN 1427 46-54 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej ni� oC PN-EN 22592 230 

4 Zawarto�� składników rozpuszczalnych, nie 
mniej ni� % m/m PN-EN 12592 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 
przyrost) nie wi�cej ni� % m/m PN-EN 12607-1 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej 
ni� % PN-EN 1426 50 

7 Temperatura mi�knienia po starzeniu, nie 
mniej ni� 

oC PN-EN 1427 48 

WŁA�CIWO�CI  SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawarto�� parafiny, nie wi�cej ni� % PN-EN 12606-1 2,2 

9 Wzrost temp. mi�knienia po starzeniu, nie 
wi�cej ni� 

oC PN-EN 1427 9 

10 Temperatura łamliwo�ci, nie wi�cej ni� oC PN-EN 12593 -8 

 
 

 


