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D - 05.03.05b Warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warstw ścieralnej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego dla Przebudowy 
drogi gminnej nr 460406 W  Lutocin - Boguszewiec. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego : 
− grubości 4 cm AC 11S  

wg PN-EN 13108-1, norm związanych oraz Wytycznych Technicznych WT-2 z 2010r., zgodnie z zakresem 
określonym w Dokumentacji Projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
Specyfikacji  
D-M-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
1.4.1. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 

równomiernie stopniowanym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 
1.4.2. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze D  45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.3. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze D  2 mm, którego większa część pozostaje na 

sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia 
skały albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego. 

1.4.4. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie  
i uziarnieniu. 

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)  - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona na gorąco, spełniająca określone wymagania. 

1.4.6. Mieszanka drobnoziarnista – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej (z wyłączeniem 
asfaltu lanego), wiążącej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy niż 16 mm. 

1.4.7. Mieszanka gruboziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej i 
podbudowy, w której wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm. 

1.4.8. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.9. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; 
może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.10. Wymiar kruszywa – jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej ilości ziaren, które pozostają 
na górnym sicie lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit używanego do oznaczania wymiaru 
kruszywa. Dolny wymiar sita może być równy 0.  

1.4.11. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze 
względu na wymiar największego kruszywa, np. wymiar  11. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
1.4.13. Pozostałe określenia są zgodne ze Specyfikacją D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”, odnośnymi 

normami oraz WT-2. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania 
Ogólne" pkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 
2. 

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania określone  
w PN-EN 14023 i podane w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70 stosowanego do warstwy ścieralnej 

Wymagania L.p. Właściwości 
Asfalt 50/70 

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. Zawartość składników rozpuszczalnych nie mniej niż % m/m 99 PN-EN-12592 
5. Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie więcej niż, 

% m/m 
0,5 PN-EN 12607-1 

6. Pozostała penetracja po starzeniu nie mniej niż, % 50 PN-EN-1426 
7. Temperatura mięknienia po starzeniu nie mniej niż, 0C 48 PN-EN 1427 
8. Zawartość parafiny nie więcej niż, % 2,2 PN-EN 12606-1 
9. Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu nie więcej niż, 0C 9 PN-EN 1427 
10. Temperatura łamliwości nie więcej niż, 0C -8 PN-EN 12593 

2.3. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania wg WT-1 Kruszywa 2010, Część 2 […] i 
podane w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Punkt 
WT-1 

Kruszywa 
2010 

Właściwości wypełniacza Wymagania dla kategorii ruchu 
KR3 

5.2.1. Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 24 WT-1 
5.2.2. Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie niższa niż: MBF10 
5.3.1. Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 %(m/m) 
5.3.2. Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 
5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 

według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 
V28/45 

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

R&B8/25 
 

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

WS10 

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

CC70 

5.5.4. Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 
wymagana kategoria: 

Ka10,Ka20 

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

BNDeklarowana 

2.4. Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa drobne i grube wg wymagań podanych 
odpowiednio w tablicy 3 i 4. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
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Tablica 3.Wymagane właściwości kruszywa drobnego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Wymagania Punkt  
WT-1 

Kruszywa 
2010 

Właściwości kruszywa drobnego 
 

4.1.3. Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 

4.1.5. Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż 
według kategorii: 

GTCNR 

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

ƒ10 

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

MBF10 

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

Ecs Deklarowana 

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

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

mLPC0,1 

Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Punkt 
WT-1 

Kruszywa 
2010 

Właściwości kruszywa grubego Wymagania 

4.1.3. Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa 
niż: 

GC85/20 

4.1.4. Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż 
według kategorii: 

G20/15 

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

ƒ2 

4.1.8. Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-
EN 933-4; kategoria nie wyższa  niż: 

FI25 lub SI25 

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

CDeklarowana 

4.2.2. Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy 
PN-EN 1097-2, rozdział 5; kategoria ni niższa niż:  

 
LA30 

 
4.2.3. Odporność na polerowanie kruszywa według PN-EN 

1097-8, kategoria nie niższa niż: 
PSVDeklarowane 

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

deklarowana przez producenta 

4.3.3. Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 
4.4.1. Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B; 

kategoria nie niższa niż: 
WA24Deklarowane 

4.4.2. Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, załącznik B, w 
1% NaCl; kategoria nie niższa niż: 

FNaCl7 

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

SBLA 

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

deklarowany przez producenta 

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

mLPC0,1 

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

powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.2: 
wymagana odporność 

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

V3,5 

2.5. Dodatki 

Mogą być stosowane dodatki modyfikujące na podstawie norm lub rekomendacji. Pochodzenie, rodzaj  
i właściwości dodatków powinny być deklarowane. 

Należy stosować środki adhezyjne jeżeli zastosowane kruszywo i asfalt nie wykazuje powinowactwa 
fizykochemicznego, zapewniającego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. Rodzaj środka i jego ilość powinna być dostosowana do 
konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-
EN12697-11, metoda C, kruszywo 8/11 jako podstawowe oraz metodę A (obracanej butelki) wg PN-EN 12697-
11 badania przyczepności lepiszcza do kruszywa. Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co 
najmniej 80%, przy jednoczesnym spełnieniu odporności gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie 
wody wg PN-EN12697-12 podanej w tablicy 6. 

2.6. Materiały do uszczelniania spoin 

Do uszczelniania spoin należy używać past lub taśm o grubości co najmniej 15 mm. Materiały te powinny 
posiadać ważną Aprobatę Techniczną oraz być zaakceptowane przez Inżyniera.  

2.7. Uszczelnienie krawędzi 

Do smarowania krawędzi nawierzchni oraz elementów ograniczających nawierzchnię należy używać asfaltu 
na gorąco spełniającego wymagania PN-EN 12591:2004  

2.8. Pigment 

Należy stosować pigment barwiący kompatybilny z zastosowanym lepiszczem. Pigment powinien 
umożliwiać uzyskanie koloru określonego w projekcie lub innego zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Wytwórni mas bitumicznych lub zespołu wytwórni o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z wagowym 
dozowaniem wszystkich składników i automatycznym sterowaniem, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych. Sterowanie dozowaniem wszystkich składników powinno być elektroniczne. Wytwórnia powinna 
być wyposażona w urządzenia do automatycznego dozowania środków adhezyjnych (jeśli ich stosowanie będzie 
konieczne) i innych niezbędnych dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie 
wszystkich składników oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Tolerancje dozowania składników powinny wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie więcej niż ±2% w 
stosunku do masy składnika.  

• Zespołu rozściełaczy o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni mas bitumicznych, każdy  
z rozściełaczy powinien posiadać następujące wyposażenie: automatyczne sterowanie pozwalające na 
ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz grubością, elementy wibrujące do zagęszczenia 
wstępnego wraz  
z regulacją częstotliwości i amplitudy drgań, urządzenia do podgrzewania elementów roboczych 
rozściełacza. Zespół rozściełaczy lub jeden rozściełacz ma zapewnić możliwość układania warstwy 
wiążącej na całej szerokości jezdni w jednej operacji technologicznej.  

• Walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich. Co najmniej jeden walec stalowy w każdym 
zespole roboczym powinien być wyposażony w nóż do odcinania i dociskania krawędzi ciepłej 
mieszanki.  

• Walców wibracyjnych. 

• Walców ogumionych. 
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• Skrapiarek. 

• Szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących. 

• Samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym lub termosów.. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
Transport asfaltu drogowego powinien odbywać się zgodnie z zasadami przyjętymi przez producenta asfaltu. 

Jeżeli asfalt drogowy jest transportowany w podwyższonych temperaturach to podlega przepisom dla towarów 
niebezpiecznych ADR/RID, pkt. 15, poz 22 i 23.Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem opakowań. 

4.2.3. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

4.2.4. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 

transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od 
produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy oraz skrzyń ładunkowych z wyokrąglonym dnem. Powierzchnie skrzyń ładunkowych używanych do 
transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki 
antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej  

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 5. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 6. 

 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz minimalne zawartości asfaltu 

Wymiar oczek sit #  
[mm] 

 

Przechodzi przez: Mieszanka mineralna AC 11 S 
16 100 

11,2 90 ÷ 100 
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8 70 ÷ 90 

5,6 - 

2 30 ÷ 55 

0,125 8 ÷ 20 

0,063 5 ÷ 12 

Minimalna zawartość asfaltu 
w mieszance mineralno-

asfaltowej, % m/m 

Bmin 5,6 

Bmin oznacza bezwzględną najmniejszą dopuszczalną zawartość asfaltu w każdej badanej próbie 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
zgodnie z normą PN-EN 13108-20 załącznik C, WT-2 oraz normami powiązanymi. Próbki powinny spełniać 
wymagania podane w tablicach 6, w zależności od kategorii obciążenia drogi.  

Tablica 6a. Wymagania wobec betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej AC11S  

Lp. Właściwości, metoda badania Fomowanie próbek Kategoria ruchu 
KR3 

1 Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla, 
PN-EN 12697-8 p.4 

PN-EN 13108-20, 
C.1.2. 

(2x50 uderzeń) 

Vmin1,0 
Vmax3 

2 Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem, 
PN-EN 12697-8 p.5 

PN-EN 13108-20, 
C.1.2. 

(2x50 uderzeń) 

VFBmin75 

VFBmax93 

3 Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance 
mineralnej, PN-EN 12697-8 p.5 

PN-EN 13108-20 
C.1.1. 

2x25uderzeń 

VMA min14 

4 Odporność na działanie wody, PN-EN 12697-12, 
kondycjonowanie w 40oC z jednym cyklem zamrażania, 
badanie w 15oC 

PN-EN 13108-20 
C.1.1. 

2x25uderzeń 

ITSR90 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Najniższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 

Tablica 7. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 11S 
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 

[°C] 
Asfalt 50/70 od 140 do 180 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
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5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

Przed ułożeniem warstwy ścieralnej podłoże należy skropić emulsją asfaltową, w celu zapewnienia 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w Specyfikacji D-04.03.01 „Oczyszczenie i 
skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od 
5°C. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

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 ścieralnej w niższej temperaturze otoczenia, w przypadku stosowania 
ogrzewania podłoża, po zaakceptowaniu sposobu ogrzewania przez Inżyniera.  
5.6. Próba technologiczna 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest na żądanie Inżyniera do 
przeprowadzenia w jego obecności próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w 
PN-EN 12697-27 [39]. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.7. Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 
odcinek próbny wyłącznie na żądanie Inżyniera celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz 
ustalenia warunków zagęszczania.  

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy. 
5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie 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.  

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. 

Właściwości MMA w ułożonej warstwie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7.  
 

Tablica 7. Właściwości MMA w ułożonej warstwie 

L.p. Właściwości Wymagania 

1 Wskaźnik zagęszczenia [%] ≥ 98,0 
2 Zawartość wolnych przestrzeni [%] 1,0 ÷ 4,0 

5.9. Złącza 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Dla 
złączy podłużnych należy stosować technologię „gorące przy gorącym”. Wszystkie zimne złącza technologiczne 
oraz zakończenia dziennych działek roboczych powinny być ukształtowane skośnie, poprzez 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 asfaltem drogowym na gorąco lub innym podobnym materiałem posiadającym Aprobatę 
Techniczną, w ilości co najmniej 50 g na metr bieżący na 1 cm grubości warstwy. Nie dopuszcza się stosowania 
emulsji asfaltowych do uszczelniania złączy.  
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Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 20 cm,  
a poprzeczne o min. 2 m. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być 
w jednym poziomie. 

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 asfaltem 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 należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 
 Badania dzielą się na: 

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

 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 

czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 Rodzaj badań mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9. 
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Tablica 9. Rodzaj badań kontrolnych 
L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed 

przystąpieniem do robót – pkt. 8.5 WT2 
2. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 

podczas wykonywania nawierzchni 
Każdy rozładunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika rozściełacza 

3. Ocena wizualna dostarczonej 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika rozściełacza 

4. Grubość wykonywanej warstwy Nie rzadziej niż co 25 m w osi i na brzegach warstwy – 
wg pkt. 8.5 WT2 

5. Szerokość warstwy Częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi z 
dokumentacji projektowej 

6. Spadki poprzeczne warstwy Częstotliwość zgodna z przekrojami poprzecznymi z 
dokumentacji projektowej2) 

7. Równość poprzeczna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m – wg pkt. 8.7.2 WT2 

8. Rowność podłużna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m lub metodą 
równoważną – wg pkt. 8.7.2 WT2 

9. Rzędne wysokościowe warstwy1) Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej  i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy 

10. Ukształtowanie osi w planie 1)2) Współrzędne osi ze skokiem według dokumentacji 
projektowej 

11. Ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy Ocena ciągła 

12. Ocena wizualna jakości wykonania złączy 
podłużnych i poprzecznych, krawędzi i obramowania 

warstwy 

Ocena ciągła wszystkich długości złączy i krawędzi 

13. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 1 próbka na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni 
jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może 
zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 

zabudowy) 
14. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna 

próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać 
zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 

zabudowy) 
15. Właściwości przeciwpoślizgowe Miarodajny współczynnik tarcia określony dla odcinka 

testowego nie dłuższego niż 1 000 m i odległości 
pomiędzy pojedynczymi pomiarami nie większej niż 

50 m 
 
 
6.3.3. Badania kontrolne 
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań Wykonawcy nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Inżynier ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się 
Wykonawca w obecności Inżyniera.  

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań wykonawcy i badań kontrolnych do wyznaczonych odcinków 
częściowych. 

 
6.3.4. Badania arbitrażowe 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało 

badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 

przemawia wynik badania. 



D - 05.03.05B WARSTWA  ŚCIERALNA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 
 

str. 75 

 

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne 

i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań 
oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 

 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza 
się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.5. Grubość warstwy 
Grubość warstwy należy sprawdzać metodą geodezyjnej inwentaryzacji rzędnych nawierzchni w przekrojach 

poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 25 m, w co najmniej 3 punktach pomiarowych – w osi i przy 
brzegach warstw. Grubość warstwy po wykonaniu nie może różnić się od projektowanej w więcej niż  ±10%  
w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że na całym odcinku grubość średnia nie 
może być mniejsza od projektowanej. 

6.4.6. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego nie może być mniejsza niż w dokumentacji projektowej i 

nie większa od niej o 5cm. 

6.4.7. 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 %. 

6.4.8. Równość poprzeczna warstwy 
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej dróg wszystkich klas technicznych objętych zakresem 

kontraktu należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina. Pomiar należy wykonywać w 
kierunku prostopadłym od osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, z częstotliwością wg tablicy 13. 
Sprawdzeniu równości poprzecznej podlegają również pasy włączania i wyłączania, pasy awaryjnego postoju, 
dodatkowe, utwardzone pobocza, jezdnie miejsc obsługi podróżnych. Graniczne wartości odchyleń, wyrażone w 
mm, określa tablica 13. 
Tablica 10. Maksymalne wartości odchyleń w [mm] dopuszczalne przy pomiarze nierówności warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego. 

Maksymalne wartości nierówności – ilość 
pomiarów 

droga 

90% 95% 100% 
 ≤6 - ≤9 

6.4.9. Równość podłużna warstwy 
Do oceny równości podłużnej warstwy nawierzchni należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą 

obliczenie wskaźnika równości IRI wg punktu 8.7.2. WT-2 2010 dla wszystkich warstw w tym i dla podbudowy. 
Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości IRI wymagane przy odbiorze 
nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne, 

6.4.10. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 1 cm. 
Wymaga się  aby 95% zmierzonych rzędnych warstwy nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń. 

6.4.11. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. 

6.4.12. Ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 

porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.13. Ocena wizualna jakości wykonania złączy podłużnych i poprzecznych, krawędzi i obramowania 
warstwy 

Złącza nawierzchni powinny być wykonane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.9. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
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6.4.14. Wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy ścieralnej 
Wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy ścieralnej nie może być mniejszy od 98%  

w jakiejkolwiek próbce pobranej z zagęszczonej warstwy. 

6.4.15. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie 
Zawartość wolnych przestrzeni wykonanej warstwy ścieralnej nie może przekraczać poza przedział podany 

w punkcie 5.2 w jakiejkolwiek próbce pobranej z zagęszczonej warstwy. 
. 

6.4.16. Równość poprzeczna warstwy 
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej dróg wszystkich klas technicznych objętych zakresem 

kontraktu należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina. Pomiar należy wykonywać w 
kierunku prostopadłym od osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, z częstotliwością wg tablicy 10. 
Graniczne wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tablica 10. 
Tablica 10. Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej wyrażone w mm 

droga 100 % 

 ≤4 

6.4.17. Równość podłużna warstwy 
Do oceny równości podłużnej warstwy nawierzchni należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą 

obliczenie wskaźnika równości IRI wg punktu 8.7.2. WT-2 2010 dla wszystkich warstw w tym i dla podbudowy. 
Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości IRI wymagane przy odbiorze 
nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest [m2] (metr kwadratowy) przy określonej grubości warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania przy określonej grubości 1 m2 nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− przeprowadzenie badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji, 
− opracowanie receptury i wykonanie odcinka próbnego,  
− wyprodukowanie mieszanki mineralno – asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem i podklejenie bitumiczną taśmą izolacyjną krawędzi krawężników, ścieków oraz 

urządzeń obcych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno – asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 14023:2008 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami 

2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych 
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
4. PN-EN 13108-1:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy 
5. PN-EN 13108-20:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 20: Badanie typu 
6. PN-EN 13108-21:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa 

Kontrola Produkcji 
7. PN-EN 13808:2005 (U) Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
8. PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia 

10.2. Inne dokumenty 

9. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 
na drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2010 

10. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe 2010 

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM – 1997. 
12. Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
13. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

(ADR)  
(Dz. U. 05. 178. 1481 Z późn.zm.). 

 


