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D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna (ST)stanowi obowiązujący dokument przetargowy na wykonanie 

robót „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice – Nowy Przybyszew na długości 
850 m od km 1+827 do km 2+677”. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy 

nawierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:  

- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],  

- upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3];  

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:  

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],  

- upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],  

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą Inżyniera.  
 
2.3. Wymagania dla materiałów 

 
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 

Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-9617 0 [2]. 
 
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 

 
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tabl. 1. 

 
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m
2
) 

     

     

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2 

2 Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6 
     

 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
2.5. Składowanie lepiszczy 

 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 



Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i 
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie 

lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych 
warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.  
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna.  
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej 
powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.  
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
 
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  

szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek 

powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz 

usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna 

posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek 

wyposażonych w urządzenia odpylające,  

- sprężarek,  

- zbiorników z wodą, 

-  szczotek ręcznych.  
 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni  
 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie 

następujących parametrów:  
- temperatury rozkładanego lepiszcza,  
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze,  
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki,  
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- dozatora lepiszcza.   

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza.  
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.  
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport lepiszczy 
 
Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających 

izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed 
dostępem wody.  
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały 
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, 

dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m
3
, a każda przegroda powinna mieć 

wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do 
transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych 



lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.0  0.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 

użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 

dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, 

bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego 

powietrza. 
 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.  
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero 
po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być 

wilgotna. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.  
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach 
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).  
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (
o
C) 

   

   

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 
*)

 

2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150 
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140 

   

 
*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

 
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w 

warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 

godz. do 24 godzin.  
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi ć próbne skropienie warstwy w 
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 

zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 
 
6.3. Badania w czasie robót 

 
6.3.1. Badania lepiszczy 

 
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien 
kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane Badanie 

 

właściwości według normy  

  
 



     

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość EmA-94 [5] 
 

2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1] 
 

     

 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w 

opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” 
[4]. 

 
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 

 
Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,   

- m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.  00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m
2
  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni 
z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,   

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.  

Cena  1 m
2
 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:  

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim 

skrapiarek,  
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej 

temperatury,  
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,   

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1. Normy 

 
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni  

drogowych 
 
10.2. Inne dokumenty 

 
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone 

przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBD i M - 1994 r.  



D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
D. 05.03.05 Warstwa wiążąca i ścieralna 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego realizowanych w ramach „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1102W Lekarcice – Nowy Przybyszew na długości 850 m od km 1+827 do km 

2+677”.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.3.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przebudową 
drogi gminnej i obejmują:  
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 

cm,   
- wykonanie warstwy wiążącej ( wyrównawczej ) z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 5 cm.   
1.4. Określenia podstawowe  
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa łamanego lub naturalnego i wypełniacza kamiennego o 

określonym składzie i uziarnieniu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona 

w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równo miernie stopniowanym, 

ułożona i zagęszczona.  
Dodatek - jest to materiał , który może być dodawany do mieszanki w małych ilościach w celu 

poprawy jej cech mechanicznych, urabialności lub koloru.  
Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej.  
Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 

wodzie. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 

czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.  
Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w 

warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 

parametrów technicznych robót.  
Recepta – jest to docelowy skład mieszanki mineralno – asfaltowej, 

Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.  
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 

pojazdów.  
Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 

określony zestaw sit.  
Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2mm.  
Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 

sicie 0,063mm.  
Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063mm. 

Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 

wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).  
Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 



1.4.1. Symbole i skróty dodatkowe 
ACS –   beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 

PMB – polimeroasfalt, 

D –   górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d –   dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C – kationowa emulsja asfaltowa, 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w ST D 
00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.  
2.2. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN-12591.  
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować następujące asfalty drogowe:   

 warstwa wiążąca (kategoria ruchu KR1)  - 50/70 
 warstwa ścieralna (kategoria ruchu KR1) – 50/70,  

2.2. 1 Wymagania wobec asfaltów dla warstwy ścieralnej   
 

Lp. Właściwości 
   

Metoda badania 
Rodzaj asfaltu 

 

     

   

50/70 
 

       
 

        

 WŁA ŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE  
 

        

1 Penetracja w 25°C  0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50÷70 
 

         

2 Temperatura mięknienia   °C PN-EN 1427 [22] 46÷54 
 

         

3 
Temperatura zapłonu, nie mniej   

°C PN-EN 22592 [62] 230 
 

Niż   
 

      
 

4 
Zawartość składników      

 

rozpuszczalnych, nie mniej niż 
 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99  

  
 

5 
Zmiana masy po starzeniu (ubytek     

0,5  

lub przyrost), nie więcej niż 
 

% m/m PN-EN 12607-1 [31]  

   
 

6 
Pozostała penetracja po starzeniu,   

% PN-EN 1426 [21] 50 
 

nie mniej niż   
 

      
 

7 
Temperatura mięknienia po   

°C PN-EN 1427 [22] 48 
 

starzeniu, nie mniej niż   
 

      
 

 WŁA ŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE  
 

        
 

8 
Zawartość parafiny,  

% 
  

PN-EN 12606-1 [30] 2,2 
 

nie więcej niż    
 

       
 

 Wzrost temp.       
 

9 
mięknienia po  

°C 
  

PN-EN 1427 [22] 9 
 

starzeniu, nie więcej    
 

       
 

 niż       
 

 Temperatura       
 

10 łamliwości Fraassa,  °C   PN-EN 12593 [29] -8 
 

 nie więcej niż       
 

2.2. 2 Wymagania wobec asfaltów dla warstwy wiążącej   
 

Lp. Właściwości 
   

Metoda badania 
Rodzaj asfaltu 

 

     

   

50/70 
 

       
 

      

 WŁA ŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE  
 

      
 

1 Penetracja w 25°C  0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50÷70 
 

        

2 Temperatura mięknienia   °C PN-EN 1427 [22] 46÷54 
 

         



3 
Temperatura zapłonu, nie mniej  

°C PN-EN 22592 [62] 230 
 

Niż  
 

     
 

4 
Zawartość składników     

 

rozpuszczalnych, nie mniej niż 
 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99  

  
 

5 
Zmiana masy po starzeniu (ubytek    

0,5  

lub przyrost), nie więcej niż 
 

% m/m PN-EN 12607-1 [31]  

   
 

6 
Pozostała penetracja po starzeniu,  

% PN-EN 1426 [21] 50 
 

nie mniej niż  
 

     
 

7 
Temperatura mięknienia po  

°C PN-EN 1427 [22] 48 
 

starzeniu, nie mniej niż  
 

     
 

 WŁA ŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE  
 

       
 

8 
Zawartość parafiny,  

% 
 

PN-EN 12606-1 [30] 2,2 
 

nie więcej niż   
 

      
 

 Wzrost temp.      
 

9 
mięknienia po  

°C 
 

PN-EN 1427 [22] 9 
 

starzeniu, nie więcej   
 

      
 

 niż      
 

 Temperatura      
 

10 łamliwości Fraassa,  °C  PN-EN 12593 [29] -8 
 

 nie więcej niż      
 

 

2.3. Wypełniacz  
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone dla poszczególnych warstw w WT-1 
Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 2010. 

 
Tablica 1 Wymagane właściwości wypełniacza do poszczególnych warstw dla KR 1 

 

       warstwa wiążąca warstwa ścieralna 
 

      
 

Uziarnienie wg PN-EN 933-10,    zgodne z tablicą 24 zgodne z tablicą 24 
 

   
 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 MBF10 
 

   
 

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

         
 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 
  deklarowana przez deklarowana przez 

 

  
producenta producenta  

       
 

Wolne    przestrzenie w suchym zagęszczonym 
V28/45 V28/45  

wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria  

  
 

Przyrost  temperatury pięknienia  wg  PN-EN  13179-1, 
R&B8/25 R&B8/25  

wymagana kategoria      
 

       
 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN   1744-1, 
WS10 WS10  

kategoria nie wyższa niż     
 

      
 

Zawartość CaCO3  w wypełniaczu wapiennym wg PN- 
CC70 CC70  

EN 196-21, kategoria nie niższa niż:   
 

    
 

Zawartość  wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
Ka10, Ka Deklarowana 

Ka20, Ka10, 
 

mieszanym, wymagana kategoria:   
Ka Deklarowana  

   
 

„Liczba  asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana 
BNDeklarowana BNDeklarowana  

kategoria:       
 

        
 

 

2.4. Kruszywo  
Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych powinno spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa … 2010. 

 
 

Tablica 2 Wymagane właściwości kruszywa grubego do poszczególnych warstw dla KR 1  



       warstwa wiążąca warstwa ścieralna 
 

   
 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż : Gc85/20 Gc85/20 
 

      
 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie  większe  niż 
G20/17,5 G20/15  

według kategorii:     
 

      
 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa 
f2 f2 

 

niż       
 

        
 

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933- 
FI35 lub SI35 FI25 lub SI25  

4, kategoria nie wyższa niż:   
 

    
 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni   
 

przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg PN- CDeklarowana CDeklarowana 
 

EN 933-5; kategoria nie niższa niż    
 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097,   
 

rozdział 5; kategoria co najmniej:    
 

 grupa kruszyw A    LA30 LA25 
 

 grupa kruszyw B    LA35 LA30 
 

Odporność na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097- 
------------ PSV Deklarowane  

8, kategoria nie niższa niż:   
 

    
 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 
deklarowana przez deklarowana przez 

 

producenta producenta  

       
 

Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3, 
 deklarowana przez deklarowana przez 

 

 
producenta producenta  

       
 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B, kategoria Wcm0,5
a)

 Wcm0,5 
 

nie wyŜsza niŜ:       
 

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1,  kategoria  nie 
F1 FNaCl7  

wyższa niż:     
 

      
 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN1367-3, 
SBLA SBLA  

wymagana kategoria:     
 

      
 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny w g deklarowany przez deklarowany przez 
 

PN-EN 932-3;     producenta producenta 
 

Grube  zanieczyszczenia  lekkie  wg  PN-EN  1744-1  p. 
mLPC0,1 mLPC0,1  

14.2, kategoria nie wyższa niż:   
 

    
 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego wymagana wymagana 
 

chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.1: odporność odporność 
 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego wymagana wymagana 
 

powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.2: odporność odporność 
 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg 
V3,5 V3,5  

PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:  

  
 

a)  Jeżeli nasiąkliwość jest większa, należy badać mrozoodporność wg p. 4.4.2 
 

         
 

 
 
 

Tablica 3 Wymagane właściwości kruszywa drobnego do poszczególnych warstw dla K R 1 
 

 warstwa wiąŜąca warstwa ścieralna 
 

   
 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż : GF85/20 GF85/20 
 

    

Tolerancja  uziarnienia,  odchylenia  nie  większe  niż 
GTCNR GTCNR  

według kategorii:  

  
 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa 
f16 f16  

niż  

  
 

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 MBF10 
 

    

Kanciastość kruszywa  drobnego  wg  PN-EN  933-6, Ecs Deklarowana Ecs Deklarowana 
 



rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:   
 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 
deklarowana przez deklarowana przez 

 

producenta producenta  

 
 

Grube  zanieczyszczenia  lekkie  wg  PN-EN  1744-1  p. 
mLPC0,1 mLPC0,1  

14.2, kategoria nie wyższa niż:  

  
  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa  
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT-3 
Emulsje asfaltowe 2009.  
2.6. Dodatki  
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące na podstawie norm lub 
aprobat technicznych.  
2.7 Środek adhezyjny  
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 by dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby 

dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, 

metoda C [34] 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. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
dysponować dostępem do następującego sprzętu:  
 Wytwórnią (otaczarką) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją, z możliwością dozowania dodatków 
adhezyjnych. Wytwórnia powinna by ć zlokalizowana w pobliżu prowadzonych robót, nie dalej 
niż 45 km od miejsca wbudowania, co pozwala na przetransportowanie i wbudowanie mieszanki 
w ciągu maksimum 2 godzin. 

 Układarką do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, z elektronicznym 
sterowaniem równością układanej warstwy i z możliwością ułożenia nawierzchni max dwoma 
przejściami na całej przewidzianej szerokości. 

 Skrapiarką. 
 Walcami ogumionymi, walcami stalowymi gładkimi: lekkim, średnim i ciężkim. 
 Szczotką mechaniczną i/lub innym urządzeniem czyszczącym. 
 Samochodami samowyładowczymi z przykryciem brezentowym lub termosami do przewozu 

mieszanek betonu asfaltowego. 
 
Wykonawca powinien wykazać, że wskazany sprzęt zapewni kompleksowe wykonanie w terminie 

umownym robót nawierzchniowych w ilości 100% projektowanego zakresu. Na tą okoliczność 

Oferent przedłoży wstępny harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonywana nawierzchnia. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4.  
4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Asfalt 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:  
- cysternach kolejowych,  



- cysternach samochodowych,  

- bębnach blaszanych,  

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora   
4.2.2. Wypełniacz   
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.   
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.   
4.2.3. Kruszywo   
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem.   
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego   
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o ładowności nie 
mniejszej niż 10 ton z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.   
Czas transportu betonu asfaltowego od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin 

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania oraz cech jakościowych 
mieszanki.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.  00 „Wymagania ogólne” p. 5.  
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi d o akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i 
próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez 

Inwestora.  
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki mineralnej,  

- doborze optymalnej ilości asfaltu,  

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.   
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne.  
5.2.1. Warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego  
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 4.  
Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy ścieralnej AC11S  

w %  
 Przesiew [%] 

 

Wymiar sita #, 
KR 1  

mm  

 
 

Przechodzi   
 

przez: 90 - 100 
 

11,2 70 - 90 
 

8,0 --------- 
 

5,6 45 - 60 
 

2,0 8 - 22 
 

0,125 6 - 12 
 

0,063   
 

Zawartość 
Bmin6,4  

lepiszcza  

  
 



Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego 
do warstwy wiążącej AC 16W 

 

 Przesiew [%] 
 

Wymiar sita #, 
KR 1  

mm  

 
 

Przechodzi  
 

przez: 90 - 100 
 

16,0 65 - 80 
 

11,2 --------- 
 

8,0 25 - 40 
 

2,0 5 - 15 
 

0,125 3 - 8 
 

0,063  
 

Zawartość 
Bmin4,4  

lepiszcza  

 
 

 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy ścieralnej 
 

 Warunki   
 

Właściwości 
zagęszczenia wg Metoda i 

AC11S  

PN-EN 13108- warunki badania  

  
 

 20   
 

Zawartość wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, Vmin1,0 
 

przestrzeni 2 x 50 uderzeń p.4 Vmax3,0 
 

Wolne przestrzenie 
C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, VFBmin75  

wypełnione  

2 x 50 uderzeń p.5 VFBmin89  

lepiszczem  

   
 

Zawartość wolnych    
 

przestrzeni w C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, 
VMAmin16  

mieszance 2 x 50 uderzeń p.5  

 
 

mineralnej    
 

  PN-EN 12697-  
 

  12  
 

Odporność na C.1.1, ubijanie, 
przechowywanie  

 

w 40
0
C z ITSR90 

 

działanie wody 2 x 25 uderzeń jednym cyklem  
 

    

  zamrażania,  
 

  badanie w 15
0
C  

 

 
Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy wiążącej 

 Warunki   
 

Właściwość 
zagęszczania wg Metoda i 

AC16W  

PN-EN warunki badania  

  
 

 13108-20 [48]   
 

Zawartość wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 Vmin3,0  

[33], 
 

przestrzeni 2×50 uderzeń Vmax6,0  

p. 4 
 

   
 

Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 VFBmin60 
 

wypełnione 2×50 uderzeń [33], VFBmin80 
 



lepiszczem  p. 5  
 

Zawartość wolnych  
PN-EN 12697-8 

 
 

przestrzeni w C.1.2,ubijanie, 
VMAmin16 

 

[33], 
 

mieszance 2×50 uderzeń  

p. 5 
 

 

mineralnej   
 

   
 

  PN-EN 12697-  
 

  12 [35],  
 

Odporność na C.1.1,ubijanie, 
przechowywanie  

 

w 40°C z 
ITSR80 

 

działanie wody 2×25 uderze ń  

jednym cyklem  

   
 

  zamrażania,  
 

  badanie w 15°C  
 

 
Zaprojektowana mieszanka oraz wykonana warstwa ścieralna z mieszanki BA AC11S oraz warstwa 
wiążąca BA AC16W powinny spełniać wymaganie podane w tablicy 6.  
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej 

prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 

składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej .  
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowa i zautomatyzowane oraz zgodne z 

receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 

zależności od temperatury. Dozowanie składników powinno by ć sterowane elektronicznie.  
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż  2 % w stosunku do masy składnika.  
Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób po średni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5
o
 C.  

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producenta dla określonego 
według niniejszej ST rodzaju asfaltu.  
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 

powinna być wyższa o więcej niż 30
o
 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej.  
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zgodna z zaleceniami producenta dla 
określonego według niniejszej ST rodzaju asfaltu.  
5.4. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być ustabilizowane i nośne, 
wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod 

warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 8. 

 
Tablica 8. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm  

Drogi i place 
Podłoże pod warstwę 

 

ścieralną wiążącą  

 
 

    

Droga klasy D, L 9 12 
 

   
 

 
W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 8, podłoże należy 
wyrówna ć poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.  
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym.  
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez Inspektora.  
5.5. Połączenie międzywarstwowe  
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 

następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Określenie ilości 



skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1. 

 
Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową podano w tabl. 9. 
 

Podłoże pod warstwę Ilość pozostałego 

asfaltową lepiszcza kg/m
2
 

  

Podbudowa z kruszywa  

stabilizowanego od 0,5 do 0,7 

mechanicznie  

Warstwa wiążąca asfaltowa od 0,1 do 0,3 
  

 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

- 8 h   przy ilości powyżej 1,0 kg/m
2
 emulsji,   

- 2 h   przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m
2
 emulsji,  

- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m
2
 emulsji.  

5.6. Warunki przystąpienia do robót  
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie   
niższa od +5

o
 C (warstwa ścieralna warstwa grubości > 3cm) i 0

0
 C (dla wykonywanej warstwy 

wiążącej). Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).  
5.7. Zarób próbny  
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 

do przeprowadzenia w obecności Inspektora kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartości asfaltu w 
mieszance określa się wykonując ekstrakcję.  
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego podano w tablicy 10.  
Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki składu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie,  % 

Oceniany Granice dopuszczalnych odchyłek [% 
 

parametr bezwzględnie] dla klasy drogi Z 
 

Zawartość ziaren 
od 2,1 do 4,0  

< 0,063mm  

 
 

Zawartość ziaren 
od 7,0 do 14,0  

> 2,0mm  

 
 

5.8. Odcinek próbny  
W uzasadnionym przypadku (na wniosek Inspektora) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
odcinka próbnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca wykona odcinek 

próbny w celu: 

- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,   
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 

do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,   
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania warstwy nawierzchni.  

Odcinek próbny powinien  by ć zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.   
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inspektora.   
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego   
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową.   
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w zaleceniach producenta dla określonego według niniejszej ST rodzaju asfaltu.  



Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym.  
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna z zaleceniami 
producenta dla określonego według niniejszej ST rodzaju asfaltu.  
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi.  
Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem 
siebie o co najmniej o 15cm w kierunku poprzecznym do osi drogi.  
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 

technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi 
jezdni. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”   p. 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 

badań Inspektorowi do akceptacji.  
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Skład mieszanki mineralnej ocenia się na podstawie badań ekstrakcji, a następnie na podstawie 
analizy sitowej uzyskanego kruszywa z 1/3 próbki Wyniki powinny być zgodne z receptą 

laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10.  
6.3.2. 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 być zgodna 

z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.  
6.3.3. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru 
w mieszance i odczytaniu temperatury.  
Dokładność pomiaru  2

o
 C. Temperatura mieszanki powinna być zgodna z wymaganiami podanymi 

w ST.  
Tablica 11 Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki mineralno – asfaltowej 

 

Temperatura mieszanki 

Lepiszcze asfaltowe [
0
C] 

Beton asfaltowy AC 
 

50/70 od 140 do 180 

 

6.3.4. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.  
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego 
6.4.1. Zakres badań i pomiarów 
Zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu  asfaltowego podaje tablica 12. 

 

Tablica 12. Zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha 
  

1 Wskaźnik zagęszczenia 
a)

 

2 Spadki poprzeczne 

3 Równość 



4 Grubość  

5 Zawartość wolnych przestrzeni 
a)

   
a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 

6 000 m
2
 nawierzchni jedna próbka; w 

razie potrzeby liczba próbek może być 
zwiększona   

6.4.2. Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, 
z tolerancją +5cm.  
6.4.3. Równość warstwy  
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone metodą z 

wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina nie powinny 
być większe od podanych w tablicy 13. 

 
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych drogi klasy D, L, Z, mm  

 
Warstwa ścieralna 

Warstwa 
 

 
wiążąca  

  
 

Równość podłużna 8 12 
   

Równość poprzeczna ≤ 9 12 
   

 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy  
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe  
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  

1cm.  
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 
5cm.  
6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10%. Grubość 

wykonanej warstwy powinna być sprawdzona co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i na 

brzegach warstwy).  
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadłe do osi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 
15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie.  
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy  
Warstwa ścieralna przy urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich 
powierzchnię.  
6.4.10. Wygląd warstwy  
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.  
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać wymagania podane w tablicy 14 

 

 Typ i wymiar 
Wskaźnik 

Zawartość wolnych 
 

 mieszanki, przestrzeni w warstwie  

 zagęszczenia [%]  

 
przeznaczenie [%(v/v)]  

  
 

Warstwa wiążąca AC 16W  KR1 ≥ 98 4,0 – 7,0 
 

    
 



Warstwa ścieralna AC 11S  KR1 ≥ 98 1,0 – 4,0 
    

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00  „Wymagania ogólne” p. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wyniki pozytywne.  
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub zaleci 

wymianę wadliwie wykonanej nawierzchni. Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanej nawierzchni i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość.  
Roboty poprawkowe lub wymianę wadliwie wykonanej nawierzchni na nową, Wykonawca wykona 
na własny koszt, w terminie ustalonym przez Inspektora. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa wykonania 1m
2
 warstwy wiążącej i ścieralnej uwzględnia:  

 prace pomiarowe, 
 roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w ST. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfalt ów drogowych  

2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia  

3. PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada ń mieszanek mineralno-  

asfaltowych na gorąco 

4. PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania  

5. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych  

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

7. PN-EN 14188 Wypełniacze złączy i zalewy  
10.2. Inne dokumenty   

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBD i M, Warszawa, 
1997   

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).  

3. Wymagania techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008  

4. Wymagania techniczne WT-1 Kruszywa 2008  
5. Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009  





 


