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Szanowni Czytelnicy!

Sezon robót drogowych w pe∏ni. Zwi´kszenie nak∏adów finansowych na budow´ i utrzymanie dróg powoli, lecz
wyraênie rozkr´ca koniunktur´. Dawno w Polsce tyle nie remontowano i budowano. To powinno cieszyç nas
wszystkich. Z drugiej strony, za widocznym rozwojem bran˝y musi nadà˝aç reszta, czyli porzàdkowanie, wprowadzanie
i unowoczeÊnianie przepisów technicznych, na których opiera si´ dzia∏alnoÊç firm drogowych.

GdzieÊ w tle prac drogowych pozostajà dzia∏ania technologiczne w laboratoriach oraz wysi∏ki przy wprowadzaniu
norm europejskich do tzw. praktyki drogowej. Zarówno jedne, jak i drugie sà niezb´dne do prawid∏owego
funkcjonowania bran˝y, szczególnie w kontekÊcie wykorzystywania funduszy unijnych.

W niniejszym numerze naszego kwartalnika znajdzie Czytelnik przede wszystkim informacje z frontu wdra˝ania
norm europejskich na kruszywa drogowe.

Jak zwykle zach´camy do wspó∏pracy i publikowania – nasze ∏amy stale otwarte sà dla autorów.
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Wprowadzona do zbioru Polskich Norm w marcu 2004 r. norma
PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwaleƒ stosowanych na drogach, lotni-
skach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,
opisujàca wymagania i kategorie wobec kruszyw przeznaczonych 
do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleƒ,
zawiera szereg wymagaƒ, których w normach PN wczeÊniej nie spoty-
kaliÊmy. 

W niniejszym artykule autor podjà∏ prób´ interpretacji wymagaƒ
dotyczàcych uziarnienia wszystkich rodzajów kruszyw opisanych w cy-
towanej normie. S∏owo „próba” jest tu jak najbardziej na miejscu, po-
niewa˝ niektóre zapisy normy sà niejednoznaczne lub nie znajdujà wy-
jaÊnienia w samej normie. 

Ca∏y artyku∏, a w zasadzie interpretacja wymagaƒ, opiera si´ na
przyj´tym przez autora za∏o˝eniu, ˝e producent kruszywa ma obowiàzek
zadeklarowania typowego uziarnienia swojego materia∏u na sitach kon-
trolnych (zwykle 2D, 1,4D, D, D/2 lub D/1,4, d/2, 0,063 mm). Bez okre-
Êlenia takiego uziarnienia nie jest chyba mo˝liwe egzekwowanie tole-
rancji dla odchyleƒ produkcji.

Wymagania wg starych norm PN

Jedynymi wymaganiami dotyczàcymi uziarnienia w starych nor-
mach PN by∏y ograniczenia w zawartoÊci nadziarna i podziarna oraz za-
wartoÊç ziaren mniejszych od 0,075 mm w zadeklarowanej frakcji kru-
szywa. Przypomnijmy, ˝e odpowiednio dla ró˝nych kruszyw naturalnych
i ∏amanych, wymagania te by∏y jak w tablicy 1.

Jak widzimy z tablicy 1 wymagania by∏y doÊç zró˝nicowane. Nie-
mniej jednak warto zwróciç uwag´, ˝e w normach PN nie wyst´powa∏y

dok∏adne wymagania wobec tzw. frakcji podstawowej – jej uziarnienia
i dopuszczalnych odchy∏ek od typowego uziarnienia. Przez dziesi´cio-
lecia przyzwyczailiÊmy si´ wi´c, ˝e przemys∏ kruszyw drogowych pro-
dukowa∏ wybrane frakcje kruszyw z doÊç du˝à zmiennoÊcià uziarnienia
wewnàtrz frakcji podstawowej. 

Stan taki by∏ mo˝liwy do zaakceptowania w warunkach s∏abszej
kontroli uziarnienia i rozliczania jakoÊci produkowanych mieszanek mi-
neralno-asfaltowych. Od momentu zaostrzenia dopuszczalnych odchy-
∏ek od recepty [1], które dokonano w latach 90. ubieg∏ego wieku, cz´-
Êciej pojawia∏y si´ potràcenia za niejednorodnoÊç produkowanych
MMA. Du˝a zmiennoÊç uziarnienia dostarczanych kruszyw by∏a jednà
z przyczyn wyst´powania problemów, choçby podczas ustawiania pro-
dukcji MMA na otaczarni i koniecznoÊci cz´stej korekty ustawieƒ na wa-
dze maszyny, aby osiàgnàç po˝àdanà jednorodnoÊç produkcji.

Co nowego wprowadza norma PN-EN 13043:2004?

PodejÊcie do jednorodnoÊci produkowanych kruszyw do mieszanek
mineralno-asfaltowych jest w normie PN-EN 13043:2004 bardzo silnie
zaakcentowane. Mo˝na nawet napisaç, ˝e zawarte w normie wymagania
stanowià prawdziwe wyzwanie dla producentów kruszyw w Polsce, zwa-
˝ywszy na fakt, ˝e odst´pstwa od wymagaƒ normowych mogà byç przy-
czynà reklamacji.

Zasady ogólne:
◆ w normie zak∏ada si´, ˝e stosunek D/d nie mo˝e byç mniejszy ni˝

1,4 czyli norma nie dopuszcza produkcji zbyt wàskich frakcji kruszywa,
◆ jeÊli sita obliczone z 1,4D, 2D, D/1,4, d/2 nie sà dok∏adnym wymiarem

sita wg ISO 565:1990 seria R20, nale˝y u˝yç najbli˝szy wymiar sita
(w gór´ lub w dó∏) z wybranego zestawu „podstawowy plus 1”*)

Tablica 1. Zestawienie wymagaƒ wobec uziarnienia kruszyw wg starych norm PN

Krzysztof B∏a˝ejowski

Nawierzchnie Asfaltowe – 3/2005 1

Wymagania wobec uziarnienia kruszyw
wg PN-EN 13043:2004

* Poj´cia zestawów sit oraz dobór sit kontrolnych uziarnienia zostanà przedstawione
w nast´pnym artykule, który uka˝e si´ w numerze 4/2005.

Norma/Wymaganie

Maksymalna zawartoÊç: 
(wybrana ze wszystkich wymagaƒ), % m/m

podziarna nadziarna frakcji <0,075 mm

Kruszywa naturalne – ˝wiry wg PN-B-11111:1996  w zale˝noÊci od klasy 15 10 3
Kruszywa ∏amane wg PN-B-11112:1996 w zale˝noÊci od gatunku 30 20 5
Kruszywa naturalne – piasek, wg PN-B-11113:1996, w zale˝noÊci od gatunku - 15 10
Grysy i ˝wiry kruszone wg PN-S-96025:2000, za∏àcznik G, w zale˝noÊci od gatunku 30 15 3,5



Wed∏ug normy PN-EN 13043:2004, w ramach zak∏adowej kontroli
produkcji u producenta, badanie uziarnienia kruszyw (dotyczy wszyst-
kich rodzajów) powinno byç wykonywane minimum raz w tygodniu.

W dalszej cz´Êci artyku∏u przedstawiono wymagania wobec uziar-
nienia kruszyw grubych, drobnych i o ciàg∏ym uziarnieniu.

NOWE DEFINICJE wg normy europejskiej

wymiar ziarna – dawne granice uziarnienia (frakcja) kruszywa,
nazywane teraz wymiarem kruszywa, oznaczane jako dolny wymiar
d i górny D, oznaczany jako d/D;

kruszywo grube – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn D rów-
nych 45 mm lub mniejszych oraz d równych 2 mm lub wi´kszych;

kruszywo drobne – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn
D równych 2 mm lub mniejszych, którego przewa˝ajàca cz´Êç pozo-
staje na sicie 0,063 mm;

kruszywo o ciàg∏ym uziarnieniu – kruszywo b´dàce mie-
szankà kruszyw grubych i drobnych, mo˝e byç ono wytwarzane bez
rozdzielania na grube i drobne frakcje lub przez po∏àczenie kruszy-
wa grubego i drobnego;

uziarnienie – rozk∏ad wymiarów ziarn, wyra˝ony jako procent
masy przechodzàcej przez okreÊlony zestaw sit;

podziarno – cz´Êç kruszywa przechodzàca przez mniejsze
z granicznych sit u˝ywanych do opisywania wymiaru kruszywa;

nadziarno – cz´Êç kruszywa pozostajàca na wi´kszym z gra-
nicznych sit u˝ywanych do opisywania wymiaru kruszywa;

kruszywo wype∏niajàce – jest to kruszywo, którego wi´kszoÊç
przechodzi przez sito 0,063 mm, które mo˝e byç dodawane do ma-
teria∏ów budowlanych w celu uzyskania pewnych w∏aÊciwoÊci. 

wype∏niacz mieszany – jest to kruszywo wype∏niajàce pocho-
dzenia mineralnego, wymieszane z wodorotlenkiem wapnia, a wi´c
sà to np. py∏y wymieszane z wapnem hydratyzowanym,

wype∏niacz dodany – jest to kruszywo wype∏niajàce pocho-
dzenia mineralnego, wytworzone oddzielnie

py∏y – frakcja kruszywa o wymiarach ziarn przechodzàcych
przez sito 0,063 mm,

Wymagania wobec uziarnienia kruszywa grubego

Wymagania wobec kruszywa grubego mo˝emy podzieliç na dwa rodzaje:
◆ wymagania ogólne wobec uziarnienia – wymagania obligatoryjne

dla nadziarna i podziarna,
◆ tolerancje uziarnienia na sitach poÊrednich – wymaganie dodat-

kowe, wprowadzane w okreÊlonych przypadkach.
Normowe wymagania ogólne wobec kruszywa grubego przedsta-

wia tablica 2. W odró˝nieniu od tradycji wymagaƒ wg norm PN, norma
europejska okreÊla nie tylko dopuszczalnà wielkoÊç nadziarna i podziar-
na (ziarna zostajàce na sicie D i przechodzàce przez sito d), ale tak˝e
ogranicza nadziarno na sitach 2D i 1,4D i podziarno na sicie d/2.

Dla zilustrowania tak sformu∏owanych wymagaƒ, poni˝ej zostanie
przeanalizowane przyk∏adowo kruszywo grube 2/8 mm, o pewnym zade-
klarowanym przez producenta uziarnieniu. Warto przy tej okazji jeszcze
raz podkreÊliç, ˝e producent powinien zadeklarowaç typowe uziar-
nienie dla oferowanego przez siebie kruszywa. Typowe, tzn. stwier-
dzone na podstawie wyników statystycznej kontroli jakoÊci produkcji.

Podsumujmy dane o przyk∏adowym kruszywie grubym:
◆ wymiar kruszywa: 2/8 mm (D=8 mm, d=2 mm)
◆ stosunek D/d = 8/2 = 4
◆ sita kontrolne: 2D=16 mm, 1,4D=11,2 mm, D/1,4=5,6 mm,

D/2=4 mm, d/2=2 mm
◆ w przyk∏adowej specyfikacji okreÊlono, ˝e uziarnienie powinno byç

kategorii GC90/20 czyli dopuszczone jest 10% nadziarna i 20 procent
podziarna (patrz tabl. 2).

◆ wybrany zestaw sit – podstawowy plus 1, oraz sita # 0,063; 0,125;
0,25; 0,5 mm.

Przy tak okreÊlonych za∏o˝eniach spójrzmy na rys. 1, jak wyglàda
graficzna prezentacja deklarowanego przez producenta uziarnienia kru-
szywa 2/8 mm (krzywa uzarnienia) i jego ograniczenia wynikajàce z wy-
branej kategorii wymagaƒ GC90/20 (punkty na wykresie). 

Widoczne jest, ˝e materia∏ oferowany przez producenta, dla na-
dziarna i podziarna mieÊci si´ w granicach okreÊlonych dla GC90/20.
Widaç tak˝e, ˝e norma PN-EN ogranicza („wygasza”) rozk∏ad ziarnowy
nadziarna i podziarna na sitach poza granicami frakcji podstawowej (si-
ta 1,4D i 2D). 

Tablica 2. Zestawienie wymagaƒ wobec uziarnienia kruszyw grubych wg normy PN-EN 13043:2004

*) Warto zauwa˝yç, ˝e gdy nadziarno na sicie D jest <1% to zgodnie z normà producent powinien udokumentowaç i zadeklarowaç typowy przesiew przez sita: D, d, d/2 oraz przez wszystkie si-
ta poÊrednie z zestawu „+1” znajdujàce si´ mi´dzy D a d.

**) Dla poszczególnych wymiarów kruszywa grubego d/D, gdzie D/d<2, o kategoriach GC85/15, GC85/20, GC85/35, wartoÊç masy kruszywa przechodzàcego przez sito D – zgodnie z danym za-
stosowaniem – mo˝e byç zmniejszona o 5% (zwi´kszenie nadziarna o 5%), czyli nadziarna b´dzie 20% a nie 15%.

Procent przechodzàcej masy (% m/m) Kategoria

2 D 1,4 D D*) d d/2

100 100 od 90 do 99 od 0 do 10 od 0 do 2 GC90/10
100 od 98 do 100 od 90 do 99 od 0 do 15 od 0 do 5 GC90/15
100 od 98 do 100 od 90 do 99 od 0 do 20 od 0 do 5 GC90/20
100 od 98 do 100 od 85**) do 99 od 0 do 15 od 0 do 2 GC85/15
100 od 98 do 100 od 85**) do 99 od 0 do 20 od 0 do 5 GC85/20
100 od 98 do 100 od 85**) do 99 od 0 do 35 od 0 do 2 GC85/35
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A wi´c na razie wszystko w porzàdku. Wa˝nà kwestià, nie rozwiàza-
nà przez lata w normach PN jest – co si´ dzieje wewnàtrz frakcji pod-
stawowej? Czy uziarnienie materia∏u jest tam dowolne, a nas interesuje
tylko nadziarno i podziarno? OczywiÊcie, ˝e nie – chcielibyÊmy mieç
wp∏yw na frakcj´ podstawowà. 

Wymagania ograniczone tylko do nadziarna i podziarna, z pozosta-
wieniem dowolnoÊci przebiegu uziarnienia wewn´trz frakcji podstawowej
sà celowe w przypadku, gdy frakcja podstawowa (teraz – wymiar kruszy-
wa) jest doÊç „wàska”. W normie PN-EN za∏o˝ono, ̋ e jeÊli D/d<2 to frak-
cja podstawowa jest na tyle wàska, ˝e nie trzeba dodatkowo okreÊlaç wy-
magaƒ dotyczàcych przebiegu uziarnienia we frakcji podstawowej, a za-
tem dla przyk∏adowego kruszywa frakcji 5/8 mm (D/d<2) to ju˝ koniec
wymagaƒ. Dla „szerokich” frakcji, gdzie D/d ≥2 mo˝na (w normie u˝yto
sformu∏owania „gdy jest to wymagane”) okreÊliç dodatkowe wymagania
na sitach poÊrednich (tablica 3) czyli tolerancje uziarnienia.

Dla naszego przyk∏adu kruszywa grubego 2/8 mm stosunek
D/d wynosi 4, a wi´c zgodnie z tablicà 3 poÊrednim sitem kontrolnym
uziarnienia frakcji podstawowej b´dzie sito D/2=4 mm. Przy

D/d=4 jest tylko jedna kategoria wymagaƒ G20/17,5, wi´c za∏ó˝my, ˝e
w specyfikacji okreÊlono, ˝e tolerancje majà byç zgodne z tà kategorià
czyli doÊç liberalne. Przebieg uziarnienia si´ nie zmieni, ale jak b´dà te-
raz usytuowane punkty kontrolne wg normy? Spójrzmy, jak si´ je wyzna-
cza na siatce uziarnienia.

Sposób wyznaczania dodatkowych ograniczeƒ w przebiegu uziar-
nienia (czyli tolerancji uziarnienia) wewnàtrz frakcji podstawowej jest
nast´pujàcy:

a) najpierw znajdujemy punkty wyznaczajàce ogólne granice uziar-
nienia na sicie poÊrednim (sito D/2 dla wybranej przyk∏adowej
kategorii G20/17,5), sà to wartoÊci przesiewu równe od 20 do 70%
m/m czyli przez sito D/2=4 mm ma przejÊç od 20 do 70% ma-
teria∏u (te wartoÊci oznaczono na rys. 2 strza∏kami);

b) dalej znajdujemy punkty wyznaczajàce tolerancje na sicie poÊred-
nim – na podstawie typowej krzywej uziarnienia deklarowanej przez
producenta okreÊlamy przesiew kruszywa 2/8 mm na sicie poÊred-
nim D/2 (sito # 4 mm), w naszym przyk∏adzie odczyt z wykresu
uziarnienia pozwala stwierdziç, ˝e jest to 40% m/m. Od tej wartoÊci
dodajemy i odejmujemy 17,5% i otrzymujemy w´˝szy zakres wy-
magaƒ wobec przesiewu równy odpowiednio 57,5% i 22,5%
m/m (patrz punkty oznaczone symbolem na rys. 2).

Spójrzmy na rys. 2. na którym przedstawiono wszystkie punkty
ograniczajàce przebieg uziarnienia przyk∏adowego kruszywa 2/8 mm
wraz z tolerancjami odchyleƒ od typowego uziarnienia zadeklarowanego
przez producenta (dla tego konkretnego przyk∏adu).

Warto zauwa˝yç, ˝e w przypadku kruszywa grubego o D/d<2 (wà-
ska frakcja) i jednej z kategorii: GC85/15, GC85/25, GC85/35 wartoÊç
masy przechodzàcej przez sito D mo˝e byç zmniejszona o 5%. Co by
oznacza∏o, ˝e mo˝na zwi´kszyç udzia∏ nadziarna do 20% m/m. Tyle, ˝e
w normie zapisano, ˝e mo˝na to zrobiç „zgodnie z zastosowaniem” –
czyli zapewne wed∏ug decyzji inwestora lub projektanta.

Podsumowujàc mo˝na stwierdziç, ˝e teraz:
◆ wszystkie zbadane uziarnienia produkowanego kruszywa powinny

spe∏niaç podstawowe wymagania (nadziarno, podziarno),
◆ producent powinien deklarowaç i udokumentowaç typowy przesiew

kruszywa, tak˝e przez sito poÊrednie (jeÊli frakcja jest odpowiednio
„szeroka”, zgodnie z D/d)

◆ uziarnienie produkowanego kruszywa powinno si´ mieÊciç w tole-
rancjach zgodnych z kategoriami z tabl. 3., o ile b´dzie to wyma-
gane.

Rys. 1. Wizualizacja wymagaƒ wobec nadziarna i podziarna w kru-
szywie kategorii GC90/20
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Stosunek wymiaru 
kruszywa D/d

Tablica 3. Granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach poÊrednich wg normy PN-EN 13043:2004

Sito poÊrednie 
(sito kontrolne 

uziarnienia) 
# mm

Kategoria

Ogólne granice i tolerancje na sitach poÊrednich 
(% m/m)

Ogólne granice 
uziarnienia

Tolerancje dla typowego uziarnienia 
deklarowanego przez producenta

<4 D/1,4 od 25 do 80 ±15 G25/15

od 20 do 70 ±15 G20/15

≥4 D/2 od 20 do 70 ±17,5 G20/17,5



Nie sà to lekkie wymagania, poniewa˝ norma mówi, ˝e: „co naj-
mniej 90% uziarnieƒ okreÊlonych w ramach zak∏adowej kontroli produk-
cji przez producenta, dla ró˝nych partii materia∏u, w ciàgu okresu nie
d∏u˝szego ni˝ 6 miesi´cy powinno mieÊciç sie w granicach typowych
uziarnieƒ deklarowanych przez producenta, z uwzgl´dnieniem podanych
tolerancji”. Producenci kruszyw majà wi´c co robiç...

Wymagania wobec uziarnienia kruszywa drobnego 
i o ciàg∏ym uziarnieniu

Nieco inaczej rzecz si´ ma z kruszywami drobnymi i o ciàg∏ym
uziarnieniu. Wed∏ug PN-EN wyst´puje tu kontrola nadziarna, ale brak
jest kontroli podziarna. IloÊç py∏ów w kruszywie okreÊlona jest oddziel-
nà kategorià zawartoÊci py∏ów ¶.

Podstawowe wymagania wobec uziarnienia przedstawia tablica 4.
Dla kruszywa drobnego jest tylko jedna kategoria GF85, dla kruszyw
o ciàg∏ym uziarnieniu – dwie: GA90 i GA85. Podobnie jak dla kruszywa

grubego, norma ogranicza nadziarno na sitach 2D i 1,4D. Natomiast
okreÊlenie iloÊci py∏ów nast´puje dopiero przez kategori´ ¶.

I znów przeanalizujmy przyk∏adowe kruszywo. Tym razem weêmy
kruszywo o ciàg∏ym uziarnieniu 0/8 mm czyli o najwi´kszym wymiarze
jaki jeszcze podlega kompletnej kontroli uziarnienia (nadziarno+tole-
rancje). Jako wymaganie podstawowe za∏o˝ono kategori´ GA85, w któ-
rym dopuszcza si´ do 15% nadziarna na sicie D. Przyk∏adowy, typowy
przesiew tego kruszywa deklarowany przez producenta i ograniczenia
nadziarna przedstawia rys. 3.

Jak widzimy z rysunku 3, przedstawiajàcym wymagania kategorii
GA85, nie sà one bardzo ostre. Ot, standardowe ju˝ okreÊlenie nadziar-
na i jego „wygaszenie” na sicie 1,4D i 2D. Zobaczmy zatem, co norma
proponuje nam w dziedzinie tolerancji uziarnienia z produkcji.

Tolerancje na sicie poÊrednim i zawartoÊci py∏ów okreÊlane sà dla ty-
powego uziarnienia deklarowanego przez producenta (tablica 5). Dotyczà
kruszywa drobnego oraz, uwaga, tylko niektórych kruszyw o ciàg∏ym uziar-
nieniu – o górnym wymiarze ziarna D £ 8 mm. A zatem np. kruszywo
0/16 mm nie podlega kontroli uziarnienia wewnàtrz frakcji podstawowej.

Za∏ó˝my, ˝e nasze kruszywo 0/8 mm posiada kategori´ tolerancji
uziarnienia GTC20. Z tablicy 5 mo˝emy odczytaç, ˝e zosta∏y okreÊlone
tolerancje na sitach: D, D/2 i 0,063 mm. Zaw´˝ajà one zakres wahaƒ
uziarnienia kruszywa oferowanego przez danego producenta (patrz
punkty oznaczone symbolem na rys. 4). 
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Rys. 2. Wizualizacja wymagaƒ wobec przyk∏adowego uziarnienia 
(nadziarno, podziarno i uziarnienie frakcji podstawowej) 

przyk∏adowego kruszywa 2/8 mm, spe∏niajàcego wymagania 
kategorii GC90/20 i G20/17,5

Rys. 3. Wizualizacja wymagaƒ wobec przyk∏adowego kruszywa
0/8 mm dla kategorii GA85 (maksimum 15% nadziarna)

Tablica 4. Zestawienie wymagaƒ wobec uziarnienia kruszyw drobnych wg normy PN-EN 13043:2004

Procent przechodzàcej masy (% m/m)

Kruszywo drobne

Kategoria wymagaƒ
2 D 1,4 D D d d/2

100 – od 85 do 99 – – GF85

100 od 98 do 100 od 90 do 99  – – GA90
100 od 98 do 100 od 85 do 99  – – GA85

Kruszywo o ciàg∏ym uziarnieniu



Wizualizacj´ wszystkich wymagaƒ dla kruszywa 0/8 mm przedsta-
wiono na rys. 4. 

I tutaj norma mówi, ˝e: „co najmniej 90% uziarnieƒ okreÊlonych
w ramach zak∏adowej kontroli produkcji przez producenta, dla ró˝nych
partii materia∏u, w ciàgu okresu nie d∏u˝szego ni˝ 6 miesi´cy powinno
mieÊciç sie w granicach typowych uziarnieƒ deklarowanych przez pro-
ducenta, z uwzgl´dnieniem podanych tolerancji”.

Wymagania wobec uziarnienia kruszywa wype∏niajàcego
(wype∏niacza)

Kruszywo wype∏niajàce (wype∏niacz) by∏o do tej pory doÊç zanie-
dbanym sk∏adnikiem mieszanek mineralno-asfaltowych. O ile wykony-
wano szereg badaƒ grysów, piasków, kliƒców itd., to wype∏niacze pozo-
stawa∏y niejako w tle. Standardem przecie˝ by∏o badanie wy∏àcznie
uziarnienia (g∏ównie przesiewu przez sito 0,075 mm). Ma∏o kto w labo-
ratorium drogowym bada∏ dodatkowe w∏aÊciwoÊci màczek wapiennych,
czy to wg starej normy z 1961 r., czy te˝ wg zeszytu IBDiM nr 56 [3].
Nowa norma zmienia to podejÊcie, bo grupa badaƒ kruszyw wype∏niajà-
cych (wype∏niaczy) jest bardzo liczna.

Nowa norma okreÊla tak˝e wymagania wobec uziarnienia wype∏-
niacza dodanego (tablica 6). Nie ma tu kategorii, wszystkie wype∏-
niacze tego typu powinny spe∏niaç te same wymagania dotyczà-
ce uziarnienia, w normie ta kolumna tablicy z wymaganiami okreÊlo-
na jest jako „Zakres wyników (procent przechodzàcej masy)”.

Na rys. 5 przedstawiono wymagania wobec uziarnienia wype∏niacza
dodanego.

Tak jak oczekujemy, jest te˝ wymaganie dotyczàce tolerancji uziar-
nienia podczas produkcji. Takie wymaganie zapisano w normie w ko-
lumnie oznaczonej „Maksymalny zakres uziarnienia deklarowany przez
producenta (procent przechodzàcej masy)”– patrz tablica 6. Warto za-
uwa˝yç, ˝e to nie jest to samo, co w kruszywach grubych i drobnych.
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Tablica 5. Tolerancje uziarnienia na sitach poÊrednich wobec kruszywa drobnego i o ciàg∏ym uziarnieniu (0/D dla D ££ 8 mm), 
wg normy PN-EN 13043:2004

Tablica 6. Tolerancje uziarnienia wobec 
kruszywa wype∏niajàcego (wype∏niacza dodanego) 

wg normy PN-EN 13043:2004

*) z wyjàtkiem kategorii GA90 i GA85, tolerancje ±5 ograniczone sà tak˝e wymaganiami dla przesiewu na sicie D (tablica 4)
**) wymagania nie stosuje wobec kruszyw o zawartoÊci py∏ów £ 3%

Wymiar sita #, mm Kategoria

Tolerancje wyra˝one w % przechodzàcej masy

D D/2 0,063

±5*) ±10 ±3**) GTC10
±5*) ±20 ±3**) GTC20

Rys. 4. Wizualizacja wszystkich wymagaƒ wobec przyk∏adowego 
kruszywa 0/8 mm (nadziarna i uziarnienia frakcji podstawowej 

oraz zawartoÊci py∏ów) dla kategorii GA85 i GTC20

Rys. 5. Wizualizacja wymagaƒ wobec wype∏niacza dodanego

Sito # mm

2,0 100 –
0,125 85÷100 10
0,063 70÷100 10

Zakres wyników 
(procent przechodzàcej

masy) % m/m

Maksymalny zakres
uziarnienia 

deklarowany przez 
producenta (procent
przechodzàcej masy) 

% m/m



Tam wymaganie nazywane by∏o „tolerancje na sicie” i okreÊlone jako
±X. Tutaj norma europejska podaje nam wymaganie jako „zakres”, co
nale˝y rozumieç jako szerokoÊç „bramki”, przez którà powinien przejÊç
przesiew wype∏niacza. Punkty graniczne „zakresu’ uziarnienia oznaczo-
no symbolem na rys. 6. Warto dodaç, ˝e deklarowane przez produ-
centa zakresy uziarnienia nie mogà wyjÊç poza wymagania normowe.

Dlaczego tutaj jest zakres, a w pozosta∏ych kruszywach by∏a tole-
rancja? Odpowiedê jest nast´pujàca: dla kruszyw grubych, drobnych
i o ciàg∏ym uziarnieniu producent deklaruje typowy przesiew na sitach,
od którego mo˝na obliczyç tolerancje uziarnienia (±X). Natomiast
w przypadku wype∏niaczy nie deklaruje si´ typowego przesiewu
lecz typowy zakres uziarnienia na sitach kontrolnych 0,125
i 0,063 mm.

Na rys. 6 przedstawiono finalny obraz wymagaƒ wobec uziarnienia
przyk∏adowego wype∏niacza. Dodatkowo, „co najmniej 90% uziarnieƒ
okreÊlonych w ramach zak∏adowej kontroli produkcji przez producenta,
dla ró˝nych partii materia∏u, dla ostatnich 20 wartoÊci, powinno mieÊciç
sie w granicach typowych uziarnieƒ deklarowanych przez producenta,
z uwzgl´dnieniem podanych tolerancji”.

Zakoƒczenie

Przedstawione w artykule sposoby interpretacji wymagaƒ wobec
uziarnienia kruszyw wg nowej normy PN-EN 13043:2004 sà próbà ko-
mentarza do zapisów nie zawsze jednoznacznych. 

Jedno na pewno nie ulega wàtpliwoÊci – ta norma na pewno wpro-
wadza nowatorskie na naszym rynku kruszyw podejÊcie do jednorodno-
Êci produkcji. 

Wszystkich u˝ytkowników kruszyw powinny te zmiany cieszyç. Bo
w koƒcu norma stanowi wyzwanie przede wszystkim dla producentów

kruszyw, a producentom mieszanek mineralno-asfaltowych mo˝e b´dzie
choç troch´ ∏atwiej?
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Rys. 6. Wizualizacja wymagaƒ wobec przyk∏adowego wype∏niacza
dodanego – ogólnych i tolerancji produkcji

Przedstawiony na XIII seminarium PSWNA projekt Dokumentu Aplika-
cyjnego (DA/PN-EN 13043) do normy PN-EN 13043:2004 „Kruszywa
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleƒ stoso-
wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezna-
czonych do ruchu” zosta∏ poddany ankietyzacji. W jej wyniku otrzyma-
no szereg uwag i propozycji dotyczàcych zaproponowanych wymagaƒ.
PSWNA dzi´kuje wszystkim opiniodawcom, a szczególnie przedstawicie-
lom producentów kruszyw za wnikliwe i wartoÊciowe opinie.

W dniu 21 lipca br. odby∏o si´ w IBDiM posiedzenie uzgadniajàce

z udzia∏em zainteresowanych stron, na którym omówiono zg∏oszone po-
prawki i uzupe∏nienia.

Na podstawie przeprowadzonej dyskusji i dokonanych uzgodnieƒ
PSWNA opracowa∏o poprawionà wersj´ (wersja 2) Dokumentu Aplika-
cyjnego DA/PN-EN 13043, którà przekazano w sierpniu br. do Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów, jako zleceniodawcy tej pracy. 

Dotychczas nie ma jeszcze decyzji formalnej co do sposobu i for-
my wdro˝enia tego dokumentu do praktyki.

Informacje PSWNA



Tablica 1. Zestawienie metod badawczych (norm) dla kruszyw wype∏niajàcych do MMA

Porównanie metod badawczych 
kruszyw wype∏niajàcych 
wg PN-EN oraz PN i Zeszytu IBDiM nr 56

Ewa Wilk, Sebastian Witczak *
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mgr Ewa Wilk, mgr in˝. Sebastian Witczak
- TPA Instytut Badaƒ Technicznych sp. z o.o.

L.p. Badanie PN-61/S-96504 Zeszyt nr 56 PN-EN 13043: 2004

1. Uziarnienie PN-61/S-96504 p. 4.5.2 PN-EN 933-10: 2002

2. Szkodliwe py∏y (wskaênik b∏´kitu metylenowego)* – p. 4.5.5.1 PN-EN 933-9: 2001

3. ZawartoÊç wody (wilgotnoÊç)* PN-61/S-96504 p. 4.5.1 PN-EN 1097-5: 2001

4. G´stoÊç ziarn – – PN-EN 1097-7:2001

Wprowadzenie

Poni˝szy artyku∏ jest kontynuacjà tematycznà artyku∏u „Porównanie
metod badawczych wg EN i PN dla kruszyw grubych” z nr 2/2005 Na-
wierzchni Asfaltowych, który by∏ równie˝ prezentowany na XIII Semina-
rium PSWNA w Jachrance.

W mieszance mineralno-asfaltowej wype∏niacz stanowi od kilku do
kilkunastu procent ca∏oÊci mieszanki mineralnej (w asfaltach lanych
oko∏o 30%).

Do momentu wprowadzenia normy PN-EN 13043:2004 „Kruszy-
wa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleƒ
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu” stosowana by∏a obowiàzywa∏a norma PN-
-61/S-96504 „Drogi samochodowe. Wype∏niacz kamienny do
mas bitumicznych” oraz opracowany przez IBDiM Zeszyt nr 56 „Wy-
tyczne badaƒ i kryteria oceny màczek wapiennych do miesza-
nek mineralno-asfaltowych”.

Niniejszy artyku∏ omawia ró˝nice wyst´pujàce pomi´dzy analogicz-
nymi badaniami wg PN, Zeszytem IBDiM nr 56 i PN-EN dotyczàcych
wy∏àcznie dla kruszyw wype∏niajàcych stosowanych do MMA.

Zostanà równie˝ wymienione nowe badania wobec dla kruszyw wy-
pe∏niajàcych stosowanych do MMA wprowadzone przez PN-EN, które
nie wyst´powa∏y w dotychczasowych obowiàzujàcych przepisach.

Definicje

Dotychczasowa norma PN-61/S-96504 wype∏niacz mineralny
przewidywa∏a dwa rodzaje wype∏niaczy mineralnych w postaci màczki
kamiennej, a mianowicie: 

◆ w postaci màczki kamiennej mo˝na podzieliç na wype∏niacz
podstawowy (màczka kamienna pochodzàca ze ska∏ osadowych
zasadowych), oraz

◆ wype∏niacz zast´pczy (màczka pochodzàca z innych ska∏ ni˝
okreÊlono powy˝ej).

Zeszyt nr 56 wprowadzi∏a definicje:
◆ màczki wapiennej (materia∏ mineralny ziarnisty pochodzàcy

z przemia∏u ska∏ wapiennych, charakteryzujàcy si´ rozdrobnie-
niem odpowiadajàcym wymaganiom wytycznych) 

◆ oraz wype∏niacza wapiennego (cz´Êç màczki wapiennej prze-
chodzàca podczas oznaczania sk∏adu ziarnowego przez sito kon-
trolne o nominalnym wymiarze boku oczka 0,075mm).

Norma PN-EN 13043: 2004 wprowadzi∏a poj´cia:
◆ kruszywa wype∏niajàcego (kruszywo, którego wi´kszoÊç prze-

chodzi przez sito 0.063mm, 
◆ wype∏niacza mieszanego (kruszywo wype∏niajàce pochodzenia

mineralnego, wymieszane z wodorotlenkiem wapnia) 
◆ oraz wype∏niacza dodanego (kruszywo wype∏niajàce pochodze-

nia mineralnego, wytworzone oddzielnie).
Jak wi´c widaç z powy˝szej terminologii istniejà dosyç du˝e ró˝ni-

ce pomi´dzy definicjami wprowadzonymi przez ró˝ne dokumenty.
W dalszych opisach, w przypadku ró˝nic w nazewnictwie wyst´pujàcych
w poszczególnych dokumentach, u˝ywa si´ nazewnictwa zgodnego
z PN-EN (chocia˝ nie zawsze jest ono poprawne).

Porównanie wybranych metod badawczych wg PN, 
Zeszytu IBDiM nr 56 i PN-EN dla kruszyw wype∏niajàcych
stosowanych do MMA

W tablicy 1 zestawiono metody badawcze kruszyw wype∏niajàcych
do MMA wg wymienionych wy˝ej dokumentów, a w tablicach 2÷7 wy-
szczególniono ró˝nice w metodach badaƒ. W tablicy 8 porównano zbiór
wymagaƒ wobec kruszyw wype∏niajàcych wg PN-61/S-96504, zeszytu
IBDIM nr 56 i PN-EN 13043:2004.



* – nazewnictwo podane w nawiasach jest zgodne z PN lub zeszytem IBDiM nr 56
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Tablica 2. Ró˝nice wyst´pujàce przy oznaczaniu sk∏adu ziarnowego uziarnienia wg PN-61/S-96504, 
Zeszytu IBDiM nr 56 i PN-EN 933-10: 2002

5. Puste przestrzenie suchego zag´szczonego wype∏niacza – Rigden – – PN-EN 1097-4:2002
6. Badanie kruszywa wype∏niajàcego metodà „pierÊcienia delta i kuli” 

(oznaczenie w∏aÊciwoÊci usztywniajàcych wg PiK)* – p. 4.5.6 PN-EN 13179-1:2002

7. RozpuszczalnoÊç w wodzie 
(zawartoÊç cz´Êci rozpuszczalnych w wodzie)* – p. 4.5.3 PN-EN 1744-1:2000

8. PodatnoÊç na dzia∏anie wody – – prEN 1744-4

9. ZawartoÊç w´glanu wapnia w kruszywie wype∏niajàcym z wapienia p. 4.5.4
– wg BN-86/6710-03/09

PN-EN 196-21:1997

10. ZawartoÊç wodorotlenku wapnia w wype∏niaczu mieszanym – – PN-EN 459-2:2001

11. „Liczba bitumiczna” wype∏niacza dodanego – – PN-EN 13179-2:2002

12. Straty przy pra˝eniu popio∏u lotnego z w´gla – – PN-EN 1744-1:2000

13. G´stoÊç ziarn wype∏niacza dodanego – – PN-EN 1097-7: 2001

14. G´stoÊç nasypowa w stanie luênym oznaczana w nafcie – – PN-EN 1097-3:2000

15. Badanie wed∏ug Blaineía (powierzchnia w∏aÊciwa)* PN-80/B-04300 – PN-EN 196-6:1997

16. Wskaênik emulgacji PN-62/S-04010 – –

17. Analiza areometryczna PN-75/B-04481 – –

L.p. PN-61/S-96504 Zeszyt nr 56 PN-EN 933-10:2002

2. Aparatura

a) Zestaw sit z pokrywà # 0,075; 0,15; 0,18; Zestaw sit # 0,075; 0,12; 0,25; 0,5; 1; 2 mm, Aparat do przesiewania w strumieniu
0,28mm, wstrzàsarka wstrzàsarka powietrza, sita #0,063; 0,125; 2mm

b) Suszarka o temperaturze 10± 2°C Suszarka o temperaturze 105–110°C Suszarka z wentylacjà i termostatem do utrzy-
mania temp. 110+-50C lub inne odpowied-
nie do suszenia wype∏niacza urzàdzenie, 
nie powodujàce jakiegokolwiek uszkodzenia
ziarna

c) – Eksykator –

d) Waga o dok∏adnoÊci wa˝enia ±0,1g Waga o dok∏adnoÊci wa˝enia ±0,01g Waga o dok∏adnoÊci do ±0,1% masy próbki
analitycznej

3. Przygotowanie próbki, wykonanie badania i obliczenie wyników

a) Próbka do badania o masie 100±0,1g Próbka do badania o masie 100±0,01g Próbka analityczna o masie 50±1,0g

b) Suszenie próbki w temperaturze 105±2°C Suszenie próbki w temperaturze 105-110°C Suszenie próbki w temperaturze 110±5°C

c) Przesiewanie na wstrzàsarce zestawu sit. Przesiewanie na wstrzàsarce lub r´cznie Dla ka˝dego sita oddzielnie przesiewamy
Przesiew jest zakoƒczony je˝eli zestawu sit przez 5 do 10 min. Kontynuowaç próbk´ przez co najmniej 3 min.
w ciàgu 1min. wstrzàsania przechodzi przez przesiewanie przez poszczególne sita mi´kkà w strumieniu powietrza przy ró˝nicy ciÊnieƒ
poszczególne sita zestawu nie wi´cej szczoteczkà lub p´dzlem. Przesiew jest 3±0,5kPa. Przesiew jest zakoƒczony je˝eli
ni˝ 0,1g wype∏niacza zakoƒczony je˝eli iloÊç màczki przechodzàcej masa pozosta∏ego materia∏u nie zmienia si´

przez sito w ciàgu 1min. jest ±0,1g, co w ciàgu 1 min. przesiewania o wi´cej ni˝
sprawdza si´ nad arkuszem czystego papieru. 0,1% masy próbki analitycznej.

d) Pozosta∏oÊç na ka˝dym sicie zwa˝yç Obliczyç masy pozostajàce na ka˝dym sicie OkreÊliç masy materia∏u na ka˝dym sicie
z dok∏adnoÊcià do 0,1g i obliczyç w % lub przechodzàce przez sita z dok∏adnoÊcià z dok∏adnoÊcià do 0,1g. Obliczyç procentowe
w stosunku do masy próbki do 0,1% masy pozostajàce na ka˝dym sicie

i przechodzàce przez ka˝de sito 
z zaokràgleniem do liczby ca∏kowitej.

e) – Za wynik nale˝y przyjàç Êrednià arytmetycznà Badanie wykonujemy na 1 próbce
z dwóch oznaczeƒ wykonanych przez tego 
samego laboranta na tym samym sprz´cie, 
je˝eli ró˝nice mi´dzy zawartoÊcià wype∏niacza 
nie przekraczajà 3% bezwzgl´dnych. 



L.p. Zeszyt nr 56 PN-EN 933-9:2001

1. Informacje ogólne

a) Oznaczanie wskaênika b∏´kitu metylenowego s∏u˝y do oznaczania Szkodliwe py∏y nale˝y oznaczaç za pomocà b∏´kitu metylenowego
zawartoÊci minera∏ów ilastych (wg normy badawczej jest to „ocena zawartoÊci drobnych czàstek”)

2. Aparatura

a) Waga o dok∏adnoÊci wa˝enia do 0,1g Waga o dok∏adnoÊci do 0,1% wa˝onej masy

b) Mieszad∏o skrzyde∏kowe o regulowanej liczbie obrotów równej Mieszad∏o ∏opatkowe z trzema lub czterema ∏opatkami  Êrednicy
400 i 700 obr/min 75±10mm i liczbie obrotów do 600±60 min-1

c) Bibu∏a filtracyjna Bibu∏a filtracyjna iloÊciowa, bezpopio∏owa (<0,01%); 
gramatura 95g/m2, gruboÊç 0,2mm, szybkoÊç filtracji 75s i Êrednica 
porów 8 mm

d) Brak wymagaƒ odnoÊnie st´˝enia b∏´kitu metylenowego Roztwór b∏´kitu metylenowego o czystoÊci normowej lub technicznej 
i st´˝eniu 10,0±0,1g/l, maksymalna trwa∏oÊci u˝ytkowa roztworu 
powinna wynosiç 28 dni, roztwór powinien byç chroniony przed 
Êwiat∏em

e) Suszarka umo˝liwiajàca utrzymanie temperatury 105–110°C Piec z wentylacjà i termostatem utrzymujàcym temperatur´ 110±5°C

f) – Eksykator

3. Przygotowanie próbki, wykonanie badania i obliczenie wyników

a) Frakcja badana 0/0,075mm, masa próbki 30±0,1g Frakcja badana 0/0,125mm, masa próbki 30±0,1g

b) Próbk´ zalaç 200cm3 wody destylowanej, mieszaç z szybkoÊcià Do 500±5ml wody destylowanej lub dejonizowanej wsypaç próbk´,
700obr/min przez 1min, dodaç 5cm3 roztworu b∏´kitu metylenowego, mieszaç z szybkoÊcià 600obr/min przez 5min, dodaç 5ml b∏´kitu
mieszaç do koƒca ca∏ego badania z szybkoÊcià 400obr/min, metylenowego, mieszaç do koƒca ca∏ego badania z szybkoÊcià
po 1min wykonaç prób´ plamy na bibule filtracyjnej 400±40obr/min, po 1min wykonaç prób´ plamy na bibule 

filtracyjnej

c) Je˝eli obwódka zniknie przed 5min dodawaç porcjami b∏´kit Je˝eli obwódka zniknie w ciàgu pierwszych 4min dodaç 5ml roztworu
metylenowy w iloÊciach: b∏´kitu metylenowego, je˝eli zniknie w piàtej minucie dodaç 2ml 
– po 5cm3, je˝eli ju˝ wprowadzona obj´toÊç b∏´kitu metylenowego roztworu

jest wi´ksza lub równa 30cm3

– po 2cm3, je˝eli ta obj´toÊç jest mniejsza ni˝ 30cm3

d) Wynikiem jest zawartoÊç b∏´kitu metylenowego w gramach barwnika Wynikiem jest zawartoÊç b∏´kitu metylenowego w gramach barwnika
na 100g wype∏niacza (frakcji <0,075mm) na kilogram kruszywa frakcji 0/0,125mm

e) Wynik koƒcowy jest Êrednià arytmetycznà z dwu pomiarów Badanie wykonujemy na 1 próbce

4. Sprawozdanie z badania

– Sprawozdanie z badania powinno zawieraç dane identyfikujàce 
laboratorium i próbk´, opis badanego materia∏u, wartoÊç MB, 
dat´ odbioru próbki.
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Tablica 3. Ró˝nice wyst´pujàce przy badaniu szkodliwych py∏ów wg Zeszytu IBDiM nr 56 i PN-EN 933-9:2001

W przeciwnym wypadku nale˝y wykonaç 
trzecià analiz´ sitowà i do obliczeƒ przyjàç 
wyniki 2 oznaczeƒ spe∏niajàcych te warunki.

f) – Wynik podajemy z dok∏adnoÊcià do 0,1% Wynik podajemy z zaokràgleniem do liczby
ca∏kowitej

4. Sprawozdanie z badania

– – W sprawozdaniu nale˝y podaç dane identy-
fikujàce próbk´, dane identyfikujàce laborato-
rium, dat´ otrzymania próbki, protokó∏ 
pobierania próbki.
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Tablica 4. Ró˝nice wyst´pujàce przy oznaczaniu zawartoÊci wody wg PN-61/S-96504, 
Zeszytu IBDiM nr 56, PN-77/B-06714/17 i PN-EN 1097-5:2001*)

L.p. PN-61/S-96504 Zeszyt nr 56 PN-77/B-06714/17 PN-EN 1097-5:2001 

1. Informacje ogólne

a) – – Próbk´ nale˝y suszyç przez Wyraênie okreÊla sta∏à mas´ 
min. 20h  próbki

(masa próbki, która po kolejnych 
suszeniach co najmniej przez 1h 
nie ró˝ni si´ wi´cej ni˝ o 0,1%)

2. Aparatura

a) Waga o dok∏adnoÊci do 0,01g Waga o dok∏adnoÊci do 0,1g Waga o dok∏adnoÊci 0,05% masy Waga o dok∏adnoÊci 0,02% masy
próbki analitycznej próbki analitycznej

b) Suszarka umo˝liwiajàca Suszarka umo˝liwiajàca Suszarka umo˝liwiajàca Suszarka z wentylacjà i termosta-
utrzymanie temperatury 105±2°C utrzymanie temperatury utrzymanie temperatury tem umo˝liwiajàcym utrzymanie

105–110°C 105–110°C temperatury 110±5°C

c) – Eksykator – Eksykator

3. Przygotowanie próbki, wykonanie badania i obliczenie wyników

a) Masa próbki analitycznej powinna Masa próbki analitycznej powinna Masa próbki analitycznej dla Masa próbki analitycznej:
wynosiç 20±0,1g wynosiç 100±0,1g kruszywa do 8mm–500g – dla D<1,0mm–0,2kg 

– dla D≥1,0mm–0,2D (w kg)

b) Za wynik przyjmuje si´ Êrednià Za wynik przyjmuje si´ Êrednià Wynikiem jest Êrednia z 2 ozna- Badanie wykonuje si´ na 1 próbce
arytmetycznà z dwóch oznaczeƒ arytmetycznà z dwóch oznaczeƒ czeƒ, ró˝niàcych si´ mi´dzy sobà 
nie ró˝niàcych si´ od siebie wykonanych przez jednego labo- liczbowo nie wi´cej ni˝ o 0,2%,
o wi´cej ni˝ 10 ranta i nie ró˝niàcych si´ wi´cej w przypadku wi´kszej ró˝nicy 
(nie podano jednostek) ni˝ o 0,2% bezwzgl´dnych, je˝eli nale˝y wykonaç oznaczenie dodat-

wyniki dwóch oznaczeƒ ró˝nià si´ kowe na trzeciej próbce i przyjàç
o wi´cej ni˝ 0,2% bezwzgl´dnych Êrednià arytmetycznà dwóch
nale˝y wykonaç trzecie najmniej ró˝niàcych si´ wyników
oznaczenie i do obliczeƒ przyjàç 
wyniki dwóch oznaczeƒ nie ró˝-
niàcych si´ mi´dzy sobà o wi´cej
ni˝ 0,2% bezwzgl´dnych

4. Sprawozdanie z badania

– – – Sprawozdanie z badania powinno 
zawieraç dane identyfikujàce 
laboratorium i próbk´, rodzaj 
i nominalny wymiar kruszywa, 
wynik badania

*) W niniejszej tablicy omówiono ró˝nice wyst´pujàce mi´dzy czterema ró˝nymi dokumentami, poniewa˝ norma PN-EN 1097-5:2001 (dotyczàca kru-
szyw, ale równie˝ wype∏niaczy) zastàpi∏a PN-77/B-06714/17 dotyczàcà wy∏àcznie kruszyw mineralnych. Niezale˝nie od tej normy istnia∏y w Polsce
dwa inne dokumenty dotyczàce oznaczania wilgotnoÊci wype∏niaczy / màczek mineralnych.

Tablica 5. Ró˝nice wyst´pujàce przy badaniu metodà „pierÊcienia delta i kuli” wg Zeszytu IBDiM nr 56 i PN-EN 13179-1:2002

L.p. Zeszyt nr 56 PN-EN 13179-1:2002

2. Aparatura

a) Asfalt D70 Bitum drogowy 70/100 stopni (cytat z normy)

b) Sito 0,075mm Sito 0,125mm

c) Suszarka o temperaturze 160°C Suszarka zdolna do utrzymywania temperatur 110±5°C 
oraz 150±5°C

3. Przygotowanie próbki, wykonanie badania i obliczenie wyników

a) Próbka do badania o uziarnieniu 0/0,075mm Próbka do badania o uziarnieniu 0/0,125mm

b) – Nale˝y oznaczyç g´stoÊç ziarn kruszywa wype∏niajàcego



c) Asfalt nale˝y ogrzaç do temperatury 160°C, wype∏niacz i aparatura Asfalt, wype∏niacz w zlewce, parownic´ i 4 mosi´˝ne pierÊcienie 
bez wymagaƒ ogrzewania ogrzaç w suszarce przez 4±0,5h do temperatury 150±5°C

d) Do naczynia metalowego o pojemnoÊci 0,25dm3 wlewamy goràcy Do goràcej parownicy wlewamy 20±2g goràcego asfaltu,
asfalt (przesàczony przez sito 0,7mm). Do metalowego kubka utrzymujemy temperatur´ asfaltu na poziomie 150+-10°C, dodajemy
wsypujemy 15±0,1g suchego wype∏niacza, dodajemy 10±0,1g goràce kruszywo wype∏niajàce o obliczonej uprzednio masie
asfaltu, ca∏oÊç wygrzewamy w temperaturze 160°C mieszajàc (z uwzgl´dnieniem g´stoÊci obu sk∏adników) uzyskujàc mieszanin´
sk∏adniki bagietkà przez 10min, uzyskujàc mastyks o sk∏adzie zawierajàcà 37,5% obj´toÊci kruszywa wype∏niajàcego 62,5%
W: A = 1,5:1 (stosunek wagowy) bj´toÊci asfaltu. Wstawiç parownic´ do podgrzewacza o i mieszaç 

sk∏adniki przez 150±5s, kontynuowaç mieszanie przez nast´pne 
150±5s w temperaturze 150±5°C tak aby uzyskaç jednorodnà 
mieszanin´

e) Temperatur´ mi´knienia asfaltu oznaczamy niezale˝nie od oznaczania Dwukrotnie oznaczamy temperatur´ mi´knienia asfaltu i mieszaniny
temperatury mi´knienia mieszaniny zgodnie z PN-73/C-04021 asfalt / kruszywo za ka˝dym razem u˝ywajàc 1 pierÊcienia z asfaltem

i 1 pierÊcienia z mieszaninà zgodnie z PN-EN 1427

f) Nie podano dok∏adnoÊci obliczeƒ Obliczamy Êrednie wartoÊci obu temperatur mi´knienia 
z dok∏adnoÊcià do 0,1°C, obliczamy ró˝nic´ miedzy wartoÊciami 
Êrednimi temperatur mi´knienia asfaltu i mieszaniny asfalt / kruszywo 
z dok∏adnoÊcià do 0,5°C

4. Sprawozdanie z badania

– Nale˝y podaç efekt utwardzania kruszywa wype∏niajàcego, nazw´ lub 
rodzaj kruszywa wype∏niajàcego, dat´ badania oraz jakiekolwiek 
odst´pstwa od procedury badania
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L.p. Zeszyt nr 56 PN-EN 1744-1:2000

1. Informacje ogólne

a) – Próbka wysuszona do sta∏ej masy – próbka suszona przez 24h 
w temperaturze 110±5°C

2. Aparatura

a) Suszarka umo˝liwiajàca utrzymanie temperatury 105–110°C Suszarka z dobrà wentylacjà, wyposa˝ona w urzàdzenie kontrolujàce 
sta∏à temperatur´ w przedziale od 40°C do 150°C z dok∏adnoÊcià do 
±5°C, wyposa˝ona w tace z niekorodujàcego materia∏u

b) – 2 butle szklane, plastikowe lub metalowe butelki z szerokim wylotem 
i dobrze dopasowanymi korkami

c) Waga o dok∏adnoÊci wa˝enia do 0,01g Waga o dok∏adnoÊci wa˝enia do 0,1g

d) – Mechaniczna wstrzàsarka lub mieszalnik rolkowy

e) Sàczek g´sty (z niebieskim paskiem) Sàczek filtracyjny Êredniej twardoÊci

f) Urzàdzenie do podgrzewania –

3. Przygotowanie próbki, wykonanie badania i obliczenie wyników

a) Próbka do badania o masie 10g (frakcja <0,075mm) Próbka do badania o masie 10±0,2g, zwa˝ona z dok∏adnoÊcià 
zwa˝ona z dok∏adnoÊcià do 0,1g do 0,1g

b) Próbk´ umieszcza si´ w szklanej zlewce o pojemnoÊci 150 cm3, Próbk´ kruszywa ekstrahuje si´ przez 24h z dwukrotnie wi´kszà iloÊcià 
dodaje si´ 50 cm3 wody destylowanej i gotuje si´. Ca∏oÊç ma si´ wody w stosunku do masy próbki. Po 24h ekstrahowania próbk´
zagotowaç w ciàgu 10min z tolerancjà ±1min. pozostawia si´ do opadni´cia g∏ównej cz´Êci cia∏ sta∏ych
Gotowanie kontynuowaç przez 30 min.

c) Pozosta∏oÊç po gotowaniu przesàczyç przez sàczek, uprzednio Pozosta∏oÊç po ekstrahowaniu przesàczyç przez sàczek,  
zwa˝ony z dok∏adnoÊcià do 0,01g i przemyty wodà destylowanà, suszyç do sta∏ej suszyç do sta∏ej masy a pozosta∏oÊç zwa˝yç 
masy a pozosta∏oÊç zwa˝yç z dok∏adnoÊcià do 0,01g z dok∏adnoÊcià do 0,1g

d) Wynik badania jest Êrednià arytmetycznà z trzech pomiarów, których Badanie wykonujemy dwukrotnie. Nie podano czy podajemy oba 
wyniki nie ró˝nià si´ mi´dzy sobà o wi´cej ni˝ 0,2% bezwzgl´dnych wyniki czy te˝ Êrednià arytmetycznà z dwóch oznaczeƒ

e) Wynik podajemy w procentach z dok∏adnoÊcià do dwóch miejsc Wynik podajemy w procentach z dok∏adnoÊcià do 0,1%.
po przecinku

Tablica 6. Ró˝nice wyst´pujàce przy oznaczaniu rozpuszczalnoÊci w wodzie wg Zeszytu IBDiM nr 56 i PN-EN 1744-1:2000



Ró˝nice wyst´pujàce przy oznaczaniu zawartoÊci 
w´glanu wapnia w kruszywie wype∏niajàcym z wapienia 
wg Zeszytu IBDiM nr 56 i PN-EN 196-21:1997

Zgodnie z wymaganiami Zeszytu nr 56, oznaczenie zawartoÊci w´-
glanu wapnia nale˝y wykonaç poprzez oznaczenie zawartoÊci tlenku
wapnia (CaO) zgodnie z BN-86/6710-03/09 a nast´pnie obliczenie za-
wartoÊci CaCO3 przy za∏o˝eniu, ˝e 100% CaCO3 odpowiada 56,04% za-
wartoÊci CaO.

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 13043:2004 oznaczenie zawarto-
Êci w´glanu wapnia nale˝y wykonaç poprzez oznaczenie zawartoÊci
dwutlenku w´gla zgodnie z PN-EN 196-21:1997 (jak dla cementu)
a nast´pnie obliczenie zawartoÊci CaCO3 poprzez przemno˝enie zawar-

toÊci dwutlenku w´gla przez wspó∏czynnik 2,2742.
Norma PN-61/S-96504 podaje jedynie, ˝e zawartoÊç w´glanu

wapnia w ska∏ach powinna byç nie mniejsza ni˝ 90% (bez podania nor-
my badawczej).

Mo˝na tu równie˝ wspomnieç, i˝ zgodnie z wymaganiami PN-EN
13043:2004 zawartoÊç wodorotlenku wapnia w wype∏niaczu mieszanym
nale˝y oznaczaç wg PN-EN 459-2:2003 (jak dla wapna). W normie tej
wynik badania jest podany jako zawartoÊç tlenku wapnia (CaO), którà
nale˝y oznaczaç wed∏ug PN-EN 196-2:1996 (jak dla cementu). W celu
obliczenia zawartoÊci wodorotlenku wapnia, zawartoÊç tlenku wapnia
mno˝y si´ przez wspó∏czynnik 1,3213.

Jak widaç drogi do osiàgni´cia wyniku mogà byç ró˝ne.
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L.p. Pn-88/B-04300 PN-EN 196-6:1997

1. Informacje ogólne

a) Oznaczenie nale˝y przeprowadziç w pomieszczeniach o temperaturze Pomieszczenie laboratorium powinno mieç temperatur´ 20±2°C 
20±2°C i wilgotnoÊci wzgl´dnej co najmniej 50% i wilgotnoÊç wzgl´dnà powietrza nie wi´kszà ni˝ 65%

2. Aparatura

a) Sekundomierz z odczytem do 0,1s Sekundomierz z odczytem 0,2s

b) Kolba Le Chateliera do oznaczania g´stoÊci (dopuszcza si´ Piknometr lub inne urzàdzenie do oznaczania g´stoÊci
stosowanie piknometru)

c) Cementy wzorcowe o znanej g´stoÊci i powierzchni w∏aÊciwej, Cement wzorcowy o znanej powierzchni w∏aÊciwej. Cementy
jeden o ~2800-cm2/g, drugi o ~4000-cm2/g, przygotowane wzorcowe mo˝na zamawiaç w Office of Standard Reference Materials
przez upowa˝nionà instytucj´ (np. przez Instytut Mineralnych przy National Bureau of Standards, Chemistry Bldg., Washington, D.C.
Materia∏ów Budowlanych) 20234, USA. Za∏àcznik krajowy NB podaje aktualny adres: 

National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 
MD. 20899, USA (telefon 001 301/9 75 20 00)

d) Krà˝ki bibu∏y do sàczenia o Êrednicy odpowiadajàcej wewn´trznej Okràg∏e krà˝ki bibu∏y filtracyjnej z g∏adkim brzegiem o Êredniej
Êrednicy pojemnika zdolnoÊci zatrzymywania wody (Êrednia Êrednica porów 7 mm)

e) Waga o dok∏adnoÊci wa˝enia 0,001g Waga o zakresie wa˝enia 3 g z dok∏adnoÊcià do 1 mg (dla wype∏nia
cza) i waga o zakresie wa˝enia od 50 do 110 g z dok∏adnoÊcià 
do 10 mg (dla rt´ci)

3. Przygotowanie próbki, wykonanie badania i obliczenie wyników

Badanie wykonuje si´ jednokrotnie na ka˝dej z dwóch próbek Badanie wykonuje si´ dwukrotnie na ka˝dej z dwóch próbek tego
materia∏u. Z dwóch otrzymanych wyników oznaczeƒ powierzchni tego samego materia∏u i analizuje si´ czy wszystkie 4 oznaczenia
w∏aÊciwej nie ró˝niàcych si´ od siebie o wi´cej ni˝ 2% nale˝y zosta∏y wykonane we w∏aÊciwym przedziale temperatur (20±2°C).
obliczyç Êrednià arytmetycznà Je˝eli wszystkie 4 temperatury mieszczà si´ w wymaganym przedziale,

wtedy oblicza si´ Êrednià z 4 wartoÊci i oblicza si´ powierzchni´ 
w∏aÊciwà materia∏u. JeÊli 4 temperatury z powodu zmiany warunków 
lub z innych powodów nie nale˝à do wymaganego przedzia∏u, 
wówczas oblicza si´ 4 wartoÊci powierzchni w∏aÊciwej dla ka˝dego 
oznaczenia, a Êrednià z tych 4 wartoÊci odnotowuje si´ jako 
powierzchni´ w∏aÊciwà materia∏u. Dopuszczalne jest odchylenie 1% 
mi´dzy Êrednimi wartoÊciami pomiarów, przeprowadzonych na dwóch 
ró˝nych próbkach pobranych z tego samego materia∏u.

Tablica 7. Ró˝nice wyst´pujàce przy oznaczaniu przepuszczalnoÊci powietrza (wg Blaine’a) 
wg PN-88/B-04300 i PN-EN 196-6: 1997



Nowe metody badawcze wg PN-EN wobec 
kruszyw wype∏niajàcych stosowanych do MMA

Oprócz norm PN-EN, zast´pujàcych stosowane uprzednio PN, wy-
st´pujsà równie˝ nowe normy PN-EN opisujàce nowe metody badawcze
dla kruszyw wype∏niajàcych, któryche nie wyst´powa∏y by∏o w normach
PN jak równie˝ w Zeszycie IBDiM nr 56.

Do norm tych zaliczamy:
1. PN-EN 1097-7:2001 – Badania mechanicznych i fizycznych

w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 7: Oznaczanie g´stoÊci wype∏niacza. Meto-
da piknometryczna

2. PN-EN 1097-4:2002 – Badania mechanicznych i fizycznych
w∏aÊciwoÊci kruszyw Cz´Êç 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag´szczonego wype∏niacza; (w normie PN-EN 13043:2004 na str. 20
jest b∏àd w odwo∏aniu do normy – jest: „EN 1094-4” powinno byç: za-
miast „EN 1097-4”)

3. pr EN 1744-4:2001 – Badania chemicznych w∏aÊciwoÊci kru-
szyw. Cz´Êç 4: Oznaczanie podatnoÊci na dzia∏anie wody wype∏niacza

do mieszanek mineralno-asfaltowych (t∏umaczenie tytu∏u normy wg au-
torów artyku∏u)

4. PN-EN 459-2:2003 – Wapno budowane – Cz´Êç 2: Metody ba-
daƒ

5. PN-EN 13179-2:2002 – Badania kruszyw wype∏niajàcych stoso-
wanych do mieszanek bitumicznych. Cz´Êç 2: Liczba bitumiczna

6. PN-EN 1744-1:2000 – Badania chemicznych w∏aÊciwoÊci kru-
szyw. Analiza chemiczna

7. PN-EN 1097-7:2001 – Badania mechanicznych i fizycznych
w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie g´stoÊci wype∏niacza. Metoda pikno-
metryczna

8. PN-EN 1097-3:2000 – Badania mechanicznych i fizycznych
w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie g´stoÊci nasypowej i jamistoÊci

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 13043:2004 nie wykonuje si´ ju˝
badaƒ wskaênika emulgacji wg PN-62/S-04010 oraz analizy areome-
trycznej wg PN-75/B-04481 (zastàpionej póêniej przez PN-88/B-
-04481), które by∏y wymagane przez norm´ PN-61/S-96504.
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Tablica 8. Porównanie zbioru wymagaƒ wobec kruszyw wype∏niajàcych wg PN-61/S-96504, Zeszytu IBDiM nr 56 i PN-EN 13043:2004

L.p. Badanie PN-61/S-96504 Zeszyt nr 56 PN-EN 13043:2004 

1. Uziarnienie 2 rodzaje 3 gatunki Jednolite wymagania wobec  
wszystkich wype∏niaczy

2. Szkodliwe py∏y (wskaênik b∏´kitu metylenowego) – £0,8 5 kategorii

3. ZawartoÊç wody (wilgotnoÊç) £3% wagowo 3 gatunki £1%
4. G´stoÊç ziarn – – Deklarowana

5. Puste przestrzenie suchego zag´szczonego – – 5 kategorii
wype∏niacza (Rigden)

6. Badanie kruszywa wype∏niajàcego metodà „pierÊcienia – £20 5 kategorii
delta i kuli” (w∏aÊciwoÊci usztywniajàce)

7. RozpuszczalnoÊç w wodzie – 3 gatunki 3 kategorie

8. PodatnoÊç na dzia∏anie wody – – Deklarowana

9. ZawartoÊç w´glanu wapnia w kruszywie wype∏niajàcym ≥90%* ≥90% 4 kategorie
z wapienia

10. ZawartoÊç wodorotlenku wapnia w wype∏niaczu mieszanym – – 5 kategorii

11. „Liczba bitumiczna” – – 5 kategorii
wype∏niacza dodanego

12. Straty przy pra˝eniu popio∏u lotnego z w´gla – – £6% masy
13. G´stoÊç ziarn wype∏niacza dodanego – – Deklarowana

14. G´stoÊç nasypowa w stanie luênym oznaczana – – 0,5–0,9 Mg/m3

w nafcie

15. Badanie wed∏ug Blaine’a (powierzchnia w∏aÊciwa) 2500-4500 cm2/g – Deklarowana

16. Wskaênik emulgacji £0,40 – –
17. Analiza areometryczna ZawartoÊç czàstek – –

£0,05mm w stosunku 
do czàstek £0,075mm 
musi byç ≥50% 
(wyp. podst.) lub 
≥35% (wyp. zast.)

* – wymagania dotyczàce ska∏ przeznaczonych do produkcji wype∏niacza podstawowego



Podsumowanie

Z przedstawionego powy˝ej porównania pomi´dzy PN-EN i innymi
krajowymi przepisami wyst´pujàcymi uprzednio (PN, Zeszyt IBDiM nr
56) wynika, i˝ pomi´dzy poszczególnymi normami dotyczàcymi badaƒ
wype∏niaczy, podobnie jak i metod badaƒ kruszyw grubych mo˝na zna-
leêç istotne ró˝nice.

W przypadku wype∏niaczy mo˝na zauwa˝yç równie˝, i˝ znaczàco
zwi´kszy∏a si´ liczba wymaganych badaƒ (cz´sto bardzo specjalistycz-
nych). Nale˝y tak˝e wspomnieç, ˝e w normach metod badaƒ wype∏nia-
czy, tak jak i w wielu innych normach europejskich, ustalono form´ opi-
sania wyników badaƒ jako szczegó∏owe „Sprawozdanie z badaƒ”.

Spis norm i publikacji powo∏anych w niniejszym artykule

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia
zmielenia
PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartoÊci
chlorków, dwutlenku w´gla i alkaliów w cemencie
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cz´Êç 2: Metody badaƒ
PN-EN 9339-9:2001 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw.
Ocena zawartoÊci drobnych czàstek. Badanie b∏´kitem metylenowym
PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw.
Cz´Êç 10: Ocena zawartoÊci drobnych czàstek. Uziarnienie wype∏niaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci
kruszyw. Oznaczanie g´stoÊci nasypowej i jamistoÊci
PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci
kruszyw. Cz´Êç 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag´szczo-
nego wype∏niacza
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci 

kruszyw. Cz´Êç 5: Oznaczanie zawartoÊci wody przez suszenie w suszar-
ce z wentylacjà
PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kru-
szyw. Cz´Êç 7: Oznaczanie g´stoÊci wype∏niacza. Metoda piknometryczna
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Ana-
liza chemiczna.
pr PN-EN 1744-4:2001 Badania chemicznych w∏aÊciwoÊci kruszyw.
Cz´Êç 4: Oznaczanie podatnoÊci na dzia∏anie wody wype∏niacza do mie-
szanek mineralno-asfaltowych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzch-
niowych utrwaleƒ stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wype∏niajàcych stosowanych
do mieszanek bitumicznych. Cz´Êç 1: Badanie metodà pierÊcienia del-
ta i kuli
PN-EN 13179:2:2002 Badania kruszyw wype∏niajàcych stosowanych do
mieszanek bitumicznych. Cz´Êç 2: Liczba bitumiczna
PN-88/B-04300:1988 Cement. Metody badaƒ. Oznaczanie cech fizycz-
nych
PN-75/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-77/B-06714/17:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnoÊci
PN-62/S-04010:1962 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaênika
emulgacji wype∏niacza mineralnego i materia∏u kamiennego
PN- 61/-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wype∏niacz kamienny do
mas bitumicznych
BN-86/6710-03/09 Skalne surowce mineralne. Metody badaƒ. Ozna-
czanie zawartoÊci tlenku wapniowego (CaO)
Wytyczne badaƒ i kryteria oceny màczek wapiennych do mieszanek mi-
neralno-asfaltowych, IBDiM Zeszyt nr 56, Seria Informacje, wyd. 1998.

Od Redakcji

W tegorocznych numerach naszego Kwartalnika (2/2005 i 3/2005)
zamieszczone zosta∏y dwa artyku∏y Pani Ewy Wilk i Pana Sebastiana Wit-
czaka, przedstawiajàce porównanie metod badaƒ kruszyw i wype∏niaczy,
zawartych we wprowadzonych do zbioru PKN normach PN-EN, z meto-
dami dotychczas w Polsce stosowanymi (wg PN i Zeszytu 56).

Oba artyku∏y wskazujà jak du˝e zmiany nastàpi∏y w tym zakresie.
Analizujàc informacje zawarte w tych artyku∏ach, mo˝na wyodr´bniç

dwa obszary zmian w omawianych metodach badaƒ:
◆ wprowadzenie w tzw. „znanych”, dotychczas stosowanych praktycznie

w Polsce metodach badaƒ szeregu (czasem pozornie nieznacznych)
zmian, uzupe∏nieƒ lub uÊciÊleƒ mogàcych mieç bardzo powa˝ny wp∏yw
na wyniki wykonywanych oznaczeƒ (badaƒ),

◆ wprowadzenie nowych, dotàd nie stosowanych w praktyce laborato-
ryjnej w Polsce metod badaƒ.

W artyku∏ach zamieszczono równie˝ porównanie zmian wynikajà-
cych z wprowadzenia przez normy PN-EN odmiennych zasad klasyfikacji
i oceny wyrobów (kruszyw i wype∏niaczy).

Mamy nadziej´, ˝e lektura przedstawionych zestawieƒ i porównaƒ
pomo˝e naszym Czytelnikom w procesie wdra˝ania norm PN-EN, u∏atwi
przystosowanie laboratorium (sprz´tu i procedur) do nowych zasad.

Redakcja pragnie serdecznie podzi´kowaç Autorom za tak wnikliwe,
pracoch∏onne i cenne merytorycznie opracowania. 

Proces wdra˝ania norm europejskich trwa. By∏oby bardzo po˝ytecz-
ne i interesujàce opracowanie takich analiz porównawczych norm PN
z normami PN-EN, a dotyczàcych innych materia∏ów i technologii. Ocze-
kujemy na tego rodzaju analizy, a tak˝e na inne artyku∏y dotyczàce wdra-
˝ania nowych norm, zapytania i g∏osy w dyskusji. 

¸amy naszego Kwartalnika sà otwarte dla wszystkich zainteresowanych
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„Ale to ju˝ by∏o....”, a mo˝e warto przeczytaç

Przeprowadzone zmiany w systemie normalizacji w Polsce oraz
wprowadzanie norm europejskich (EN) do krajowego zbioru norm (jako
PN-EN) powodujà wiele nieporozumieƒ i utrudnieƒ w dzia∏alnoÊci bran-
˝y drogowej.

Dotychczasowa praktyka opracowywania norm europejskich (EN)
w CEN wskazuje, ˝e:
◆ opracowane normy EN na metody badaƒ ulegajà wyraênej modyfika-

cji w stosunku do norm PN, a wiele z tych metod dotàd w Polsce nie
znano i nie stosowano,

◆ normy EN dotyczàce wymagaƒ sà to normy klasyfikacyjne, wymie-
niajàce jedynie w∏aÊciwoÊci do oceny produktu (wyrobu) i kilka po-
ziomów (kategorii) wymagaƒ tych w∏aÊciwoÊci. Nie precyzujà one
jednoznacznych wymagaƒ wobec konkretnego produktu (wyrobu).

Z powy˝szych wzgl´dów zarówno normy PN-EN dotyczàce metod
badaƒ jak i normy PN-EN dotyczàce wymagaƒ wobec produktu (wyro-
bu), które formalnie zast´pujà normy PN nie mogà byç wprost zamien-
nie stosowane.

Absolutnie niedopuszczalne jest, praktykowane obecnie np.
w przetargowych specyfikacjach technicznych, podawanie wy-
magaƒ wed∏ug dotychczasowych norm PN i powo∏ywanie metod
badaƒ wed∏ug norm PN-EN. Wprowadzanie norm europejskich do
praktycznego stosowania w kraju mo˝e odbywaç si´ tylko pakietami
norm merytorycznie zwiàzanymi (tj. obejmujàcymi europejskà norm´
wymagaƒ wobec danego wyrobu i europejskie normy metod badaƒ je-
go w∏aÊciwoÊci). 

Obecnie dla unikni´cia nieporozumieƒ technicznych ko-
nieczne jest przestrzeganie zasady:
◆ jeÊli wyrób jest produkowany wed∏ug normy PN, to nale˝y sto-

sowaç do jego oceny dotychczasowe normy PN na metody ba-
daƒ,

◆ jeÊli wyrób jest produkowany wed∏ug wymagaƒ normy PN-EN,
to do jego oceny nale˝y stosowaç metody badaƒ wed∏ug PN-EN.

Informacja w zakresie aktualnego stanu wprowadzania norm euro-
pejskich do praktycznego stosowania w drogownictwie jest obecnie
niedostateczna, co niewàtpliwie pog∏´bia panujàcy chaos w naszych
przepisach.

Z tego wzgl´du Redakcja Kwartalnika zdecydowa∏a si´ na opubliko-
wanie aktualnego zestawienia norm PN-EN i PN-EN (U), znajdujàcych

si´ w zbiorze PKN, a dotyczàcych technologii budowy nawierzchni as-
faltowych. Zestawienie to nie obejmuje dotychczasowych norm PN nie
wycofanych z tego zbioru.

Normy wymienione w poni˝szym zestawieniu zosta∏y usystematy-
zowane w oddzielnych grupach obejmujàcych: 
◆ cienkie warstwy na zimno
◆ mieszanki mineralno-asfaltowe na goràco,
◆ powierzchniowe utrwalenia,
◆ asfalty drogowe,
◆ emulsje asfaltowe,
◆ mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym,
◆ kruszywa i wype∏niacze,
◆ spoiwa do podbudów zwiàzanych hydraulicznie,
◆ cechy powierzchniowe nawierzchni.

W ka˝dej grupie wyodr´bniono normy zawierajàce wymagania
oraz normy dla metod badaƒ, które zosta∏y ju˝ wprowadzone do zbioru
Polskich Norm. 

ObjaÊnienia do zestawienia norm

PN-EN... – Polska Norma identyczna z normà europejskà (EN),
opublikowana w j´zyku polskim

PN-EN ISO... – Polska Norma identyczna z normà europejskà (EN)
i normà mi´dzynarodowà (ISO), opublikowana w j´zyku
polskim

PN-EN...(U) – Polska Norma identyczna z normà europejskà (EN),
wprowadzona do krajowego zbioru w j´zyku angielskim
(to jest tzw. „metodà uznania”) z polskà ok∏adkà

/ Ak – arkusz krajowy do PN-EN lub PN-ISO
/ A1 – zmiana do Polskiej Normy odzwierciedlajàca zmian´

w normie europejskiej (EN) lub mi´dzynarodowej
(ISO), publikowana oddzielnie

/ AC – poprawka do Polskiej Normy odzwierciedlajàca popraw-
k´ do normy europejskiej (EN) lub mi´dzynarodowej
(ISO), publikowana oddzielnie

/ Ap1 – poprawka krajowa do Polskiej Normy, publikowana od-
dzielnie.

Hanna K. Wal´cka *
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Normy PN-EN i PN-EN (U) 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm



Cienkie warstwy na zimno

Cienkie warstwy na zimno – wymagania – brak norm PN-EN

Cienkie warstwy na zimno – metody badaƒ
PN-EN 12274-1:2005 Cienkie warstwy na zimno. Metody badaƒ. Cz´Êç 1: Pobieranie próbek do ekstrakcji lepiszcza
PN-EN 12274-2:2003 (U) Cienkie warstwy na zimno. Metody badaƒ. Cz´Êç 2: OkreÊlenie zawartoÊci lepiszcza
PN-EN 12274-3:2005 Cienkie warstwy na zimno. Metody badaƒ. Cz´Êç 3: Konsystencja
PN-EN 12274-4:2003 (U) Cienkie warstwy na zimno. Metody badaƒ. Cz´Êç 4: Oznaczenie kohezji mieszanki
PN-EN 12274-5:2003 (U) Cienkie warstwy na zimno. Metody badaƒ. Cz´Êç 5: Oznaczenie ÊcieralnoÊci
PN-EN 12274-6: 005 Cienkie warstwy na zimno. Metody badaƒ. Cz´Êç 6: Dozowanie 

Mieszanki mineralno – asfaltowe na goràco

Mieszanki mineralno – asfaltowe na goràco – wymagania – brak norm PN-EN

Mieszanki mineralno – asfaltowe na goràco – metody badaƒ
PN-EN 12697-1:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 1: ZawartoÊç lepiszcza rozpuszczalnego
PN-EN 12697-2:2003 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 2: Oznaczenie uziarnienia mieszan-

ki mineralnej
PN-EN 12697-3:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 3: Odzysk asfaltu: Wyparka obrotowa
PN-EN 12697-4:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 4: Odzysk asfaltu: Kolumna do de-

stylacji frakcyjnej
PN-EN 12697-5:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 5: Oznaczanie g´stoÊci
PN-EN 12697-6:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 6: Oznaczanie g´stoÊci obj´toÊcio-

wej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-7:2003 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 7: Pomiar g´stoÊci struk-

turalnej próbek z mieszanek mineralno-asfaltowych przy pomocy promieni gamma
PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 8: Oznaczanie wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-9:2003 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 9: Oznaczanie g´stoÊci porównawczej
PN-EN 12697-10:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-bitumicznych na goràco. Cz´Êç 9: Zag´szczalnoÊç
PN-EN 12697-11:2004 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-bitumicznych na goràco. Cz´Êç 11: OkreÊlanie powiàzania pomi´-

dzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12:2004 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno- bitumicznych na goràco. Cz´Êç 12: OkreÊlanie wra˝liwoÊci próbek

asfaltowych na wod´
PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-14:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno- asfaltowych na goràco. Cz´Êç 14: ZawartoÊç wody
PN-EN 12697-15:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 15: Oznaczanie podatnoÊci na segregacj´
PN-EN 12697-16:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 16: Âcieranie abrazyjne oko∏kowa-

nymi oponami
PN-EN 12697-17:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 17: Ubytek ziaren w próbkach poro-

watego asfaltu
PN-EN 12697-18:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 18: Wyp∏yw lepiszcza
PN-EN 12697-19:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 19: PrzepuszczalnoÊç próbek
PN-EN 12697-20:2004 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 20: Badanie g∏´bokoÊci wg∏´bienia

przy u˝yciu próbek szeÊciennych lub Marshalla
PN-EN 12697-21:2004 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 21: Badanie g∏´bokoÊci wg∏´bienia

za pomocà p∏askich próbek
PN-EN 12697-22:2004 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 22: Trasowanie ko∏em
PN-EN 12697-23:2004 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 23: okreÊlanie poÊredniej wytrzyma-

∏oÊci na rozciàganie próbek asfaltowych
PN-EN 12697-24:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 24: OdpornoÊç na zm´czenie
PN-EN 12697-26:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 26: SztywnoÊç
PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno- asfaltowych na goràco. Cz´Êç 27: Pobieranie próbek

Stan na 15.07.2005 r.
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Zestawienie wprowadzonych do zbioru Polskiego Komitetu Normalizacyjnego norm PN-EN  i PN-EN (U) 
dotyczàcych technologii budowy nawierzchni asfaltowych .



PN-EN 12697-28:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno- asfaltowych na goràco. Cz´Êç 28: Przygotowanie próbek do ozna-
czania zawartoÊci lepiszcza, zawartoÊci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29:2003 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 29: Pomiar próbki z za-
g´szczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 30: Przygotowanie próbek
zag´szczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-31:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 31: Próbki przygotowane
w prasie ˝yratorowej

PN-EN 12697-32:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 32: Laboratoryjne za-
g´szczanie wibracyjne

PN-EN 12697-33:2004 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 33: Przygotowanie pró-
bek przy u˝yciu ubijaka walcowego

PN-EN 12697-34:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 34: Test Marshalla
PN-EN 12697-35:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 35: Mieszanie laboratoryjne
PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 36: Oznaczanie grubo-

Êci nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12697-37:2004 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 37: OkreÊlanie przy-

czepnoÊci lepiszcza do kruszywa metodà goràcego piasku dla asfaltów walcowanych na goràco
PN-EN 12697-38:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 38: Ogólne wyposa˝e-

nie (sprz´t) i cechowanie
PN-EN 12697-39:2005 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na goràco. Cz´Êç 39: Badanie lepiszcza

przez zap∏on

Powierzchniowe utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenia – wymagania
PN-EN 12271-3:2005 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne. Cz´Êç 3: Dozowanie i dok∏adnoÊç dozowania lepiszcza i kruszywa

Powierzchniowe utrwalenia – metody badaƒ 
PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badaƒ. Cz´Êç 1: Dozowanie i poprzeczny rozk∏ad lepiszcza i kruszywa
PN-EN 12272-2:2004 (U) Powierzchniowe utrwalanie. Metody badaƒ. Cz´Êç 2: Wizualna ocena defektów
PN-EN 12272-3:2003 (U) Powierzchniowe utrwalanie. Metody badaƒ. Cz´Êç 3: OkreÊlenie przyczepnoÊci kruszywa do lepiszcza metodà uderzeniowà na p∏ycie Vialit

Asfalty drogowe

Asfalty drogowe – wymagania
PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia 
PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych

Asfalty drogowe – metody badaƒ 
PN-EN 58:2005 (U) Przetwory naftowe. Pobieranie próbek produktów asfaltowych
PN-EN 1425:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Ocena organoleptyczna
PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji ig∏à
PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mi´knienia. Metoda PierÊcieƒ i Kula
PN-EN 12592:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalnoÊci
PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury ∏amliwoÊci Fraassa
PN-EN 12594:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie próbek do badaƒ
PN-EN 12595:2002 (U) Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie lepkoÊci kinematycznej
PN-EN 12596:2002 (U) Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie lepkoÊci dynamicznej metodà pró˝niowej kapilary
PN-EN 12606-1:2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartoÊci parafiny. Cz´Êç 1: Metoda destylacyjna
PN-EN 12606-2:2002 (U) Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartoÊci parafiny. Cz´Êç 1: Metoda ekstrakcyjna
PN-EN 12607-1:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornoÊci na twardnienie pod wp∏ywem ciep∏a i powietrza. Cz´Êç 1: Metoda RTFOT
PN-EN 12607-2:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornoÊci na twardnienie pod wp∏ywem ciep∏a i powietrza. Cz´Êç 1: Metoda TFOT
PN-EN 12607-3:2002 (U) Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornoÊci na twardnienie pod wp∏ywem ciep∏a i powietrza. Cz´Êç 1: Metoda RFT
PN-EN 13398:2005 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie nawrotu spr´˝ystego asfaltów modyfikowanych
PN-EN 13399:2005 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odpornoÊci na magazynowanie modyfikowanych asfaltów
PN-EN 13587:2005 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie ciàgliwoÊci lepiszcz asfaltowych metodà pomiaru ciàgliwoÊci
PN-EN 13588:2005 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie kohezji lepiszcz asfaltowych metodà testu wahad∏owego
PN-EN 13589:2005 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie ciàgliwoÊci modyfikowanych asfaltów metodà z duktylometrem
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PN-EN 13632:2005 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wzrokowa ocena zdyspergowania polimeru w asfaltach modyfikowanych polimerami
PN-EN 13702-1:2005 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkoÊci dynamicznej modyfikowanych asfaltów. Cz´Êç 1: Metoda sto˝ek – p∏aszczyzna
PN-EN 13702-2:2005 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkoÊci dynamicznej modyfikowanych asfaltów. Cz´Êç 2: Metoda wspó∏osiowych cylindrów
PN-EN 13703:2005 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie energii deformacji
PN-EN ISO 2592:1999 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zap∏onu i palenia. Pomiar metodà otwartego tygla Clevelanda
PN-EN 2719:2003 (U) Przetwory naftowe i smarowe. Oznaczanie temperatury zap∏onu. Pomiar metodà zamkni´tego tygla Penskyíego – Martensa
PN-EN ISO 3838:2000 Ropa naftowa i ciek∏e lub sta∏e przetwory naftowe. Oznaczanie g´stoÊci lub g´stoÊci wzgl´dnej. Metody z u˝yciem piknometru z korkiem

kapilarnym i piknometru dwukapilarnego z podzia∏kà
PN-EN ISO 4259:2002 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania

Emulsje asfaltowe

Emulsje asfaltowe – wymagania – brak norm PN-EN

Emulsje asfaltowe – metody badaƒ
PN-EN 1428:2002 (U) Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zwartoÊci wody w emulsjach bitumicznych metodà destylacyjnà
PN-EN 1429:2002 (U) Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie pozosta∏oÊci na sicie niezmodyfikowanych emulsji bitumicznych
PN-EN 1430:2002 (U) Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie czàstek biegunowych w emulsjach bitumicznych
PN-EN 1431:2002 (U) Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie asfaltów odzyskanych i olejów destylacyjnych z bitumów i emulsji bitumicznych metodà destylacyjnà
PN-EN 12846:2003 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wyp∏ywu emulsji asfaltowych lepkoÊciomierzem wyp∏ywowym
PN-EN 12847:2003 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie sk∏onnoÊci do zestalania si´ emulsji asfaltowych
PN-EN 12848:2003 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilnoÊci mieszanin emulsji asfaltowych z cementem
PN-EN 12849:2003 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zdolnoÊci emulsji asfaltowych do penetracji
PN-EN 12850:2003 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wartoÊci pH emulsji asfaltowych
PN-EN 13074:2003 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Odzyskiwanie lepiszczy z emulsji asfaltowych w wyniku odparowania 
PN-EN 13075-1:2003 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozk∏adu emulsji. Cz´Êç 1: Oznaczanie wskaênika rozk∏adu kationowych emulsji asfaltowych, me-

toda wype∏niaczy mineralnych
PN-EN 13075-2:2003 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozk∏adu emulsji. Cz´Êç 2: Oznaczanie czasu mieszalnoÊci kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 13614:2005 (U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie przyczepnoÊci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie. Metoda z kruszywem

Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym 

Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym – wymagania
PN-EN 13285:2004 (U) Mieszanki niezwiàzane. Specyfikacja
PN-EN 14227-1:2005 (U) Mieszanki zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cz´Êç 1: Mieszanki stabilizowane cementem
PN-EN 14227-2:2005 (U) Mieszanki zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cz´Êç 2: Mieszanki ˝u˝lowe
PN-EN 14227-3:2005 (U) Mieszanki zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cz´Êç 3: Mieszanki na popio∏ach lotnych
PN-EN 14227-4:2005 (U) Mieszanki zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cz´Êç 4: Popio∏y lotne do mieszanek
PN-EN 14227-5:2005 (U) Mieszanki zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cz´Êç 5: Mieszanki drogowe na lepiszczu hydraulicznym

Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym – metody badaƒ
PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej g´stoÊci i wilgotno-

Êci. Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek
PN-EN 13286-2:2005 (U) Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 2: Metody okreÊlania g´stoÊci w odniesieniu do zawartoÊci wody. Za-

g´szczanie metodà Proctora
PN-EN 13286-3:2005 Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 3: Laboratoryjna metoda oznaczania referencyjnej g´stoÊci i wilgotno-

Êci. Zag´szczanie wibracyjne z kontrolà parametrów
PN-EN 13286-7:2004 (U) Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 7: Próba cyklicznego obcià˝ania trójosiowego mieszanek niezwiàzanych
PN-EN 13286-40:2005 Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 40: Metoda oznaczania wytrzyma∏oÊci na rozciàganie bezpoÊrednie

mieszanek mineralnych zwiàzanych spoiwem hydraulicznym
PN-EN 13286-41:2005 Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 41: Metoda oznaczania wytrzyma∏oÊci na Êciskanie mieszanek zwià-

zanych spoiwem hydraulicznym
PN-EN 13286-42:2005 Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 42: Metoda oznaczania wytrzyma∏oÊci na rozciàganie poÊrednie mie-

szanek zwiàzanych spoiwem hydraulicznym
PN-EN 13286-43:2005 Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 43: Metoda oznaczania modu∏u spr´˝ystoÊci mieszanek zwiàzanych

spoiwem hydraulicznym
PN-EN 13286-44:2005 Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 44: Metoda oznaczania wskaênika alfa granulowanego ˝u˝la wielko-

piecowego
PN-EN 13286-45:2004 (U) Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 45: Metoda badania majàca na celu okreÊlenie okresu urabialnoÊci
PN-EN 13286-46:2005 Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 46: Metoda oznaczania wskaênika wilgotnoÊci
PN-EN 13286-47:2004 (U) Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 47: Metoda badania wskaênika CBR, wskaênika noÊnoÊci 

natychmiastowej i sp´cznienia liniowego
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PN-EN 13286-49:2005 (U) Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 49: Badanie przyspieszonego p´cznienia gruntu zanieczyszczonego
wapnem i/lub spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-50:2005 (U) Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 50: Metoda dla przemys∏owego badania próbek zwiàzanych spoiwem
hydraulicznym za pomocà urzàdzenia Proctora lub zag´szczenia na stole wibracyjnym

PN-EN 13286-51:2005 (U) Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 51: Metoda dla przemys∏owego badania próbek zwiàzanych spoiwem
hydraulicznym za pomocà zag´szczenia m∏otem wibracyjnym

PN-EN 13286-52:2005 (U) Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 52: Metoda dla przemys∏owego badania próbek zwiàzanych spoiwem
hydraulicznym za pomocà wibrokompresji

PN-EN 13286-53:2005 (U) Mieszanki niezwiàzane i zwiàzane spoiwem hydraulicznym. Cz´Êç 53: Metoda dla przemys∏owego badania próbek zwiàzanych spoiwem
hydraulicznym za pomocà zag´szczania osiowego

Kruszywa i wype∏niacze

Kruszywa i wype∏niacze – wymagania
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 12620:2004 / AC:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleƒ stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach prze-

znaczonych do ruchu
PN-EN 13043:2004 / AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleƒ stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach prze-

znaczonych do ruchu
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Cz´Êç 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13055-1:2003 / AC:2004 Kruszywa lekkie. Cz´Êç 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13055-2:2005 (U) Kruszywa lekkie. Cz´Êç 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleƒ oraz niezwiàzanych i zwiàzanych zastosowaƒ
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiàzanych i zwiàzanych hydraulicznie materia∏ów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa i wype∏niacze – metody badaƒ
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Metody pobierania próbek
PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych
PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 932-3:1999 / A1:2004 Badania podstawowych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego (Zmiana 1)
PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 5: Wyposa˝enie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 6: Definicje powtarzalnoÊci i odtwarzalnoÊci
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie sk∏adu ziarnowego. Metoda przesiewania
PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie sk∏adu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych
PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie kszta∏tu ziarn za pomocà wskaênika p∏askoÊci
PN-EN 933-3:1999 / A1:2004 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie kszta∏tu ziarn za pomocà wskaênika p∏askoÊci (Zmiana 1)
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 4: Oznaczanie kszta∏tu ziarn. Wskaênik kszta∏tu
PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartoÊci ziarn o powierzchniach powsta∏ych w wyniku prze-

kruszenia lub ∏amania kruszyw grubych
PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 6: Ocena w∏aÊciwoÊci powierzchni. Wskaênik przep∏ywu kruszyw
PN-EN 933-6:2002 / AC:2004 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 6: Ocena w∏aÊciwoÊci powierzchni. Wskaênik przep∏ywu kruszyw
PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie zawartoÊci muszli. ZawartoÊç procentowa muszli w kruszywach grubych
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 8: Ocena zawartoÊci drobnych czàstek. Badanie wskaênika piaskowego
PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Ocena zawartoÊci drobnych czàstek. Badanie b∏´kitem metylenowym
PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 10: Ocena zawartoÊci drobnych czàstek. Uziarnienie wype∏niaczy (przesiewanie

w strumieniu powietrza)
PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie odpornoÊci na Êcieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1097-1:2000 / A1:2004 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie odpornoÊci na Êcieranie (mikro-Deval) (Zmiana 1)
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Metody oznaczania odpornoÊci na rozdrabianie
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie g´stoÊci nasypowej i jamistoÊci
PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag´szczonego wype∏niacza
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 5: Oznaczanie zawartoÊci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjà
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 6: Oznaczanie g´stoÊci ziarn i nasiàkliwoÊci
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 6: Oznaczanie g´stoÊci ziarn i nasiàkliwoÊci
PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 7: Oznaczanie g´stoÊci wype∏niacza. Metoda piknometryczna
PN-EN 1097-8:2001 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 8: Oznaczanie polerowalnoÊci kamienia
PN-EN 1097-9:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Oznaczanie odpornoÊçi na Êcieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Bada-

nie skandynawskie
PN-EN 1097-10:2004 Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 10: Oznaczanie wysokoÊci podciàgania wody
PN-EN 1367-1:2001 Badania w∏aÊciwoÊci cieplnych i odpornoÊci kruszyw na dzia∏anie czynników atmosferycznych. Cz´Êç 1: Oznaczanie mrozoodpornoÊci
PN-EN 1367-1:2001 / Ap1:2004 Badania w∏aÊciwoÊci cieplnych i odpornoÊci kruszyw na dzia∏anie czynników atmosferycznych. Cz´Êç 1: Oznaczanie mrozoodpornoÊci
PN-EN 1367-2:2000 Badania w∏aÊciwoÊci cieplnych i odpornoÊci kruszyw na dzia∏anie czynników atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu
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PN-EN 1367-3:2002 Badania w∏aÊciwoÊci cieplnych i odpornoÊci kruszyw na dzia∏anie czynników atmosferycznych. Cz´Êç 3: Badanie bazaltowej zgorzeli s∏o-
necznej metodà gotowania

PN-EN 1367-3:2002 / AC:2004 Badania w∏aÊciwoÊci cieplnych i odpornoÊci kruszyw na dzia∏anie czynników atmosferycznych. Cz´Êç 3: Badanie bazaltowej zgorzeli s∏o-
necznej metodà gotowania

PN-EN 1367-4:2000 Badania w∏aÊciwoÊci cieplnych i odpornoÊci kruszyw na dzia∏anie czynników atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu
PN-EN 1367-5:2004 Badania w∏aÊciwoÊci cieplnych i odpornoÊci kruszyw na dzia∏anie czynników atmosferycznych. Cz´Êç 5: Oznaczanie odpornoÊci na szok

termiczny
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych w∏aÊciwoÊci kruszyw. Cz´Êç 3: Przygotowanie wyciàgów przez wymywanie kruszyw
PN-EN 13179-1:2000 Badania kruszyw wype∏niajàcych stosowanych do mieszanek bitumicznych. Cz´Êç 1: Badanie metodà pierÊcienia delta i kuli
PN-EN 13179-2:2000 Badania kruszyw wype∏niajàcych stosowanych do mieszanek bitumicznych. Cz´Êç 2: Liczba bitumiczna

Spoiwa do podbudów zwiàzanych hydraulicznie

Spoiwa do podbudów zwiàzanych hydraulicznie – wymagania
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz´Êç 1: Sk∏ad, wymagania i kryteria zgodnoÊci dotyczàce cementów powszechnego u˝ytku
PN-EN 197-1:2002 / A1:2005 Cement. Cz´Êç 1: Sk∏ad, wymagania i kryteria zgodnoÊci dotyczàce cementów powszechnego u˝ytku (Zmiana A1)
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz´Êç 2: Ocena zgodnoÊci
PN-EN 197-4:2005 Cement. Cz´Êç 4: Sk∏ad, wymagania i kryteria zgodnoÊci dotyczàce cementów hutniczych o niskiej wytrzyma∏oÊci wczesnej
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz´Êç 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoÊci
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane. Cz´Êç 3: Ocena zgodnoÊci

Spoiwa do podbudów zwiàzanych hydraulicznie – metody badaƒ
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Cz´Êç 1: Oznaczanie wytrzyma∏oÊci
PN-EN 196-1:2005 (U) Metody badania cementu. Cz´Êç 1: Oznaczanie wytrzyma∏oÊci
PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Cz´Êç 2: Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-2:2005 (U) Metody badania cementu. Cz´Êç 2: Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiàzania i sta∏oÊci obj´toÊci
PN-EN 196-3:2005 (U) Metody badania cementu. Cz´Êç 3: Oznaczanie czasów wiàzania i sta∏oÊci obj´toÊci
PN-EN 196-5:1996 Metody badania cementu. Badanie pucolanowoÊci cementów pucolanowych
PN-EN 196-5:2005 (U) Metody badania cementu. Cz´Êç 5: Badanie pucolanowoÊci cementów pucolanowych
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu
PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu. Cz´Êç 8: Ciep∏o hydratacji. Metoda rozpuszczania
PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu. Cz´Êç 9: Metoda semiadiabatyczna
PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartoÊci chlorków, dwutlenku w´gla i alkaliów w cemencie
PN-EN 196-21:1997 / Ak:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartoÊci chlorków, dwutlenku w´gla i alkaliów w cemencie; uzupe∏nienie krajowe dotyczàce

apartury do oznaczania CO2
Wapno budowlane. Cz´Êç 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoÊci

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cz´Êç 2: Metody badaƒ

Cechy powierzchniowe nawierzchni

Cechy powierzchniowe nawierzchni – wymagania – brak norm PN-EN

Cechy powierzchniowe nawierzchni – metody badaƒ
PN-EN 13036-1:2005 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badaƒ. Cz´Êç 1: Pomiar g∏´bokoÊci makrotekstury metodà obj´toÊciowà
PN-EN 13036-3:2003 (U) Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badaƒ. Cz´Êç 3: Pomiar poziomej sp∏ywnoÊci nawierzchni
PN-EN 13036-4:2004 (U) Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badaƒ. Cz´Êç 4: Metoda pomiaru oporów poÊlizgu / poÊlizgni´-

cia na powierzchni: próba wahad∏a
PN-EN 13036-7:2004 (U) Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badaƒ. Cz´Êç 7: Pomiar nierównoÊci nawierzchni: badanie linia-

∏em mierniczym

Od Redakcji

Analizujàc przedstawione zestawienie norm PN-EN mo˝na dojÊç do
bardzo smutnych wniosków dotyczàcych tempa i sposobu wprowadzania
norm europejskich do drogownictwa.

Wiele norm (ponad 60) wymienionych w zestawieniu (zw∏aszcza
w zakresie metod badaƒ mieszanek mineralno asfaltowych i emulsji) to
normy PN-EN....(U), które praktycznie i formalnie sà bezu˝yteczne.

A przecie˝ „za drzwiami” czekajà normy dotyczàce wymagaƒ dla
mieszanek, które sà w koƒcowej fazie opracowania przez CEN.

Do tych wszystkich norm trzeba przygotowaç rzeczywiste wdro˝enie,
opracowaç dokumenty aplikacyjne, za∏àczniki krajowe, wdro˝yç metody
badaƒ w laboratoriach itd. Wszystko przed nami.

W Êwietle tego wydaje si´ konieczne zintensyfikowanie dotychcza-
sowych dzia∏aƒ dotyczàcych wprowadzania norm europejskich do prak-
tyki drogowej.
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W dniach 9-10 czerwca 2005 r. Âlàskie Kruszywa Naturalne sp. z o.o.
zorganizowa∏y w Polanicy Zdroju uroczyste spotkanie z okazji otwarcia ko-
palni Braszowice. Wzi´∏o w nim udzia∏ kilkadziesiàt zaproszonych osób re-
prezentujàcych firmy drogowe, administracj´ drogowà i obs∏ug´ laborato-
ryjnà inwestycji drogowych.

W pierwszej cz´Êci spotkania zorganizowano krótkie seminarium,
na którym pracownicy SKN sp. z o.o. prezentowali technologi´ produk-
cji kruszyw drogowych do mieszanek mineralno-asfaltowych oraz mate-
ria∏y do uszczelniania spoin. Odby∏ si´ tak˝e pokaz dzia∏ania maszyny
do aplikacji masy uszczelniajàcej.

Druga cz´Êç dnia przeznaczona zosta∏a na zwiedzanie kopalni Ryb-
nica LeÊna i zak∏adu przeróbczego kruszywa. Wieczór tego dnia wype∏-
niony by∏ uroczystym spotkaniem i kolacjà. 

Nast´pnego dnia uczestnicy spotkania zwiedzali nowo uruchomionà
kopalni´ gabra w Braszowicach z najnowoczeÊniejszym w kraju zak∏adem
przeróbczym kruszywa. Kopalnia ta dysponuje jednym z najwi´kszych z∏ó˝
surowca skalnego w Polsce. Jej zasoby to ok. 124 mln ton. Zasadniczymi
elementami zak∏adu grysowego sà 2 stopnie kruszenia na kruszarkach sto˝-
kowych – kruszenie wtórne plus odsiew oraz granulacja na 2 równolegle
pracujàcych kruszarkach. Dzi´ki odpowiedniemu doborowi narz´dzi kruszà-
cych do konkretnych parametrów ska∏y uzyskuje si´ bardzo dobrà kubicz-
noÊç ziaren. Ca∏y zak∏ad kruszàcy jest w pe∏ni zautomatyzowany. Sterowa-
nie linià produkcyjnà odbywa si´ za poÊrednictwem centralnego kompute-
ra sterujàcego, sprz´˝onego z zespo∏em czujników i sond gwarantujàcych
sta∏y monitoring ka˝dego urzàdzenia i ka˝dego etapu produkcji. ZdolnoÊç

produkcyjna zak∏adu wynosi 350 t/h, co pozwala przy produkcji dwuzmia-
nowej na produkcj´ ponad 100 tysi´cy ton grysów gabrowych miesi´cznie.
Warto dodaç, ˝e w zak∏adzie po∏o˝ono du˝y nacisk na ochron´ Êrodowiska
i minimalizacj´ skutków eksploatacji i produkcji kruszyw – zak∏ad wyposa-
˝ony jest w dwie niezale˝nie dzia∏ajàce instalacje odpylajàce. 

Po zwiedzeniu kopalni w Braszowicach uczestnicy spotkania odwie-
dzili, ju˝ w celach typowo krajoznawczych, Arboretum Uniwersytetu
Wroc∏awskiego w Wojs∏awicach.

Otwarcie kopalni gabra 
w Braszowicach

Fot. Uczestnicy podczas zwiedzania kopalni Rybnica LeÊna
(fot. K. B∏a˝ejowski)

Fot. Uczestnicy podczas zwiedzania kopalni Braszowice
(fot. K. B∏a˝ejowski)

Fot. Zak∏ad produkcji kruszyw w kopalni Braszowice
(fot. SKN Sp. z o.o.)

Informujemy Szanownych Czytelników, ˝e kwartalnik „Nawierzchnie
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