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Normy europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe sà ju˝ w zbiorze Polskich Norm

Autorka kreÊli ogólnà charakterystyk´ norm europejskich dotyczàcych MMA 
a które – nie dostrze˝one przez wielu – znalaz∏y si´ w tym roku zbiorze PN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Zwiàzania mi´dzywarstwowe konstrukcji drogowych

Po∏àczenia poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ma podstawowy wp∏yw 
na trwa∏oÊç nawierzchni. Jak nale˝y post´powaç, a˝eby unikaç cz´stych b∏´dów 
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Szanowni Czytelnicy!

W nawale codziennych prac i obowiàzków wielu z nas nie dostrzega, ˝e po przystàpieniu Polski do Unii
Europejskiej wkraczajà w nasze ˝ycie zawodowe techniczne normy europejskie ustanawiane przez CEN.

Ju˝ od marca 2004 r. mamy norm´ PN-EN 13043 podajàcà wymagania na kruszywa do MMA i po-
wierzchniowych utrwaleƒ, lecz dotychczas – mimo opracowania odpowiedniego dokumentu aplikacyjnego –
nie doczekaliÊmy si´ wdro˝enia tych nowych przepisów do praktyki.

Obecnie – decyzjà Prezesa PKN – zosta∏o wprowadzone do zbioru Polskich Norm 10 podstawowych norm
dotyczàcych mieszanek mineralno-asfaltowych. Dalsze „stojà za drzwiami”. Normy europejskie ró˝nià si´ 
zarówno w formie jak i treÊci – w zasadniczy sposób – od znanych nam dotychczas „starych norm”.

W obecnym numerze Kwartalnika zamieszczamy wst´pne omówienie wspomnianej serii norm na MMA
a pragniemy w nast´pnych numerach omawiaç bardziej szczegó∏owo kolejne normy tej serii.

Mamy nadziej´, ˝e w ten sposób przybli˝ymy naszym PT Czytelnikom problematyk´ nowej normalizacji.

Ponownie zapraszamy do wspó∏pracy, nadsy∏ania pytaƒ i w∏asnych opracowaƒ.
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Wst´p

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opublikowa∏ seri´ norm
europejskich dotyczàcych mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarza-
nych na goràco (nazywane dalej w skrócie MMA). Normy te sà ju˝ wpro-
wadzone do zbioru Polskich Norm tzw. metodà uznania (ok∏adka w j´zy-
ku polskim, tekst obcoj´zyczny).

Seria ta obejmuje 10 nast´pujàcych norm:

❖ PN-EN 13108-1:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe –
Wymagania – 
Cz´Êç 1: Beton asfaltowy

❖ PN-EN 13108-2:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe –
Wymagania – 
Cz´Êç 2: Beton asfaltowy do bardzo

cienkich warstw
❖ PN-EN 13108-3:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe –

Wymagania – 
Cz´Êç 3: Mi´kki beton asfaltowy

❖ PN- EN 13108-4:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe –
Wymagania – 

Cz´Êç 4: Mieszanka HRA
❖ PN-EN 13108-5:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe –

Wymagania -
Cz´Êç 5: Mieszanka SMA

❖ PN-EN 13108-6:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe –
Wymagania – 
Cz´Êç 6: Asfalt lany

❖ PN-EN 13108-7:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe –
Wymagania -
Cz´Êç 7: Beton asfaltowy porowaty

❖ PN-EN 13108-8:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe –
Wymagania -
Cz´Êç 8: Asfalt z odzysku 1

❖ PN-EN 13108-20:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe –
Wymagania – 

Cz´Êç 20: Badanie typu
❖ PN-EN 13108-21:2006 (U) Mieszanki mineralno-asfaltowe –

Wymagania -
Cz´Êç 21: Zak∏adowa kontrola produkcji

Norma EN 13108-8 uzyska∏a status Polskiej Normy w marcu 2006 r.,
normy EN 13108-20 i EN 13108-21 w kwietniu 2006 r., a normy 
EN 13108-1 do EN 13108-7 w sierpniu 2006 r.

Tak wi´c opublikowane przez CEN normy z serii EN 13108 sà ju˝
dost´pne w PKN, ale tylko w angielskiej, niemieckiej lub francuskiej
wersji j´zykowej.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w przedmowie serii norm EN
13108 normy te powinny z dniem 1 stycznia 2008 r. zastàpiç w krajach
UE dotychczasowe normy krajowe i inne przepisy dotyczàce MMA (w Pol-
sce norm´ PN-S-96025:2000 i wszystkie inne dokumenty techniczne do-
tyczàce tych mieszanek). B´dzie to jedna z najwi´kszych zmian
w naszej normalizacji drogowej od kilkudziesi´ciu lat.

Warto wi´c ju˝ teraz przyjrzeç si´ strukturze norm z serii EN 13108,
˝eby wiedzieç, co jest charakterystycznego w tych normach.

Podane wy˝ej tytu∏y norm z serii EN 13108 sà to tytu∏y norm przy-
j´tych metodà uznania przez PKN i mogà jeszcze ulec zmianie, przy ich
opracowywaniu w polskiej wersji j´zykowej. U˝ywane w artykule poj´cia
sà roboczymi t∏umaczeniami przyj´tymi dla potrzeb niniejszej publikacji
i w ostatecznej polskiej wersji tych norm, mogà byç inaczej przet∏uma-
czone. Jest to tym bardziej prawdopodobne, ˝e szereg poj´ç wyst´pujà-
cych w normach EN nie ma dotychczas polskich odpowiedników.

Ogólna charakterystyka norm EN 13108-1 do EN 13108-7

Jak wynika z wymienionych we wst´pie norm z serii EN 13108, po-
szczególne rodzaje MMA sà znormalizowane w oddzielnych cz´Êciach
ponumerowanych od 1 do 7. 

Wszystkie normy EN 13108-1 do EN 13108-7 sà norma-
mi zharmonizowanymi na mocy Dyrektywy Wyroby Budowla-
ne (89/106 EEC). Sà to wi´c normy wyrobów (ang. „product
standards”, niem. „Produktnormen”)

Oznacza to, ˝e:
❖ zosta∏y one opracowane przez CEN na zlecenie (mandat 124)

Komisji Europejskiej (EC) i Europejskiego Stowarzyszenia Wol-
nego Handlu (EFTA),

❖ zawierajà za∏àcznik ZA, w którym zamieszczono postanowienia ww.
mandatu, a w tym m. in. wskazanie systemu oceny zgodnoÊci i przy-
k∏ady informacji o MMA zwiàzanej z jej oznakowaniu znakiem CE
(warunkujàcego dopuszczenie wyrobu do obrotu na obszarze UE).

Hanna K.Wal´cka*
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* mgr in˝. Hanna K. Wal´cka – STRABAG sp. z o.o. 1 Od Redakcji: wyjaÊniamy, ˝e norma EN 13108-8 dotyczy destruktu asfaltowego.



Opracowane przez CEN normy europejskie serii EN 13108 cz´Êci
od 1 do 7 wymieniajà:

❖ w∏aÊciwoÊci mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych na
goràco, które nale˝y sprawdzaç i kontrolowaç na etapie projek-
towania, wytwarzania oraz przed tzw. „dopuszczeniem ich do ob-
rotu” tj. przed przekazaniem MMA do wbudowania w warstw´,
przy czym sprawdzanie tych w∏aÊciwoÊci musi byç dokonywane
wed∏ug metod badaƒ znormalizowanych w serii norm EN 12697
(sk∏adajàcej si´ z 43 cz´Êci);

❖ kategorie tych w∏aÊciwoÊci, którymi nale˝y pos∏ugiwaç si´ przy
ustalaniu lub kontroli poziomów wymagaƒ w odniesieniu do po-
szczególnych w∏aÊciwoÊci MMA.

Normy 13108-1 do EN 13108-7 sà normami klasyfikacyj-
nymi tzn. wymienia si´ w nich szereg w∏aÊciwoÊci MMA i kil-
ka lub kilkanaÊcie poziomów wymagaƒ (zwanych kategoria-
mi) tych w∏aÊciwoÊci. Normy te nie okreÊlajà zasad stosowa-
nia MMA (podobnie jak i inne europejskie normy zharmonizo-
wane dotyczàce wyrobów).

Spis treÊci wszystkich norm EN 13108-1 do EN 13108-7 jest jed-
nakowy, a mianowicie:

Przedmowa
Wprowadzenie

1 Zakres normy
2 Powo∏ania normatywne
3 OkreÊlenia, definicje, symbole i skróty
4 Wymagania dotyczàce materia∏ów sk∏adowych
5 Wymagania dotyczàce mieszanki
6 Ocena zgodnoÊci
7 Oznaczenie

oraz 
Za∏àcznik A (normatywny) Obliczenie penetracji lub
temperatury mi´knienia lepiszcza w przypadku zasto-
sowania w betonie asfaltowym dodatku destruktu as-
faltowego
Za∏àcznik ZA (informacyjny) Rozdzia∏y normy europej-
skiej dotyczàce zasadniczych postanowieƒ dyrektywy
UE Wyroby budowlane

W dalszej cz´Êci artyku∏u b´dà scharakteryzowane poszczególne
rozdzia∏y norm EN 13108-1 do EN 13108-7.

Przedmowa
TreÊç przedmowy jest identyczna we wszystkich normach EN 13108-

1 do EN 13108-7. Wa˝nym postanowieniem w niej podanym sà koƒcowe ter-
miny, obowiàzujàce narodowe organizacje normalizacyjne nale˝àce do CEN:

a) opublikowania norm EN z nadaniem im statusu normy krajowej:
najpóêniej do koƒca listopada 2006,

b) wycofania sprzecznych z EN norm krajowych: najpóê-
niej do stycznia 2008 r.

Jak wynika z informacji, podanej we wst´pie niniejszego artyku∏u,
PKN wywiàza∏ si´, i to ju˝ z du˝ym wyprzedzeniem, z pierwszego obo-
wiàzku, wprowadzajàc seri´ norm EN 13108 do zbioru norm krajowych
(metodà uznania).

Wycofanie sprzecznych z EN norm krajowych powinno nastàpiç
z chwilà opublikowania norm europejskich serii EN 13108 w polskiej
wersji j´zykowej. Mamy wi´c tylko 15 miesi´cy (liczàc od paêdziernika
2006 r.) na przygotowanie polskich wersji serii norm EN 13108. Jednak
ich wdro˝enie i praktyczne wykorzystanie b´dzie mo˝liwe po opracowa-
niu krajowych dokumentów aplikacyjnych, sprawdzeniu ich zgodnoÊci
z odpowiednià EN przez Komisj´ Europejskà, a nast´pnie zatwierdzeniu
w kraju przez ministra w∏aÊciwego ds. transportu.

Wprowadzenie
W ka˝dej z norm EN 13108-1do 13108-7 tekst wprowadzenia jest

nieco inny, ale zwraca si´ w nim uwag´ u˝ytkownika normy na par´
istotnych szczegó∏ów (warto wi´c czytaç i ten fragment normy).

Przyk∏adowo ju˝ we wprowadzeniu w normie:
– EN 13108-1 zasygnalizowane jest zagadnienie wyboru jednego

z dwóch sposobów formu∏owania wymagaƒ wobec betonu asfal-
towego, okreÊlonych jako: sposób doÊwiadczalny, pojawiajàcy si´
te˝ w t∏umaczeniach jako specyfikacja empiryczna (ang. „empiri-
cal specification”, niem. empirische Festlegung”) i sposób pod-
stawowy, t∏umaczony te˝ jako specyfikacja fundamentalna (ang.
„fundamental specification”, niem. „Grundsätzliche Festlegung”);

– EN 13108-2 podana jest informacja o gruboÊci warstwy w jakiej
powinien byç wbudowywany beton asfaltowy wg tej normy;

– EN 13108-3 podana jest informacja o zalecanym zastosowaniu
mi´kkiego betonu asfaltowego w krajach skandynawskich ze
wzgl´du na niskie temperatury.

Zakres normy (rozdzia∏ 1)
W tym rozdziale we wszystkich EN 13108-1 do 13108-7 zawarte sà

jednakowe zapisy mówiàce m.in., ˝e norma:
– wymienia w∏aÊciwoÊci wymagane do oceny MMA przeznaczo-

nych do nawierzchni drogowych, lotniskowych i innych po-
wierzchni przeznaczonych do ruchu,

– powinna byç stosowana integralnie z EN 13108-20 i EN 13108-21,
– nie dotyczy takiej MMA, która b´dzie wytworzona z u˝yciem asfaltu

modyfikowanego nie odpowiadajàcego wymaganiom EN 140232.

Powo∏ania normatywne (rozdzia∏ 2)
W rozdziale tym wymienione sà normy europejskie (a tak˝e ISO), któ-

re sà powo∏ywane w dalszej treÊci ka˝dej z norm EN 13108-1 do EN 13108-
7. Sà to m. in. normy dotyczàce materia∏ów sk∏adowych MMA czyli kru-
szyw, asfaltów, destruktu asfaltowego, a tak˝e inne jak np. EN 13501-1 do-
tyczàca klasyfikacji ogniowej oraz ISO 565 dotyczàca wymiarów sit.

OkreÊlenia, definicje, symbole i skróty (rozdzia∏ 3)
Rozdzia∏ 3 zawiera wiele definicji, lecz warto zapami´taç kilka no-

wych definicji podanych w ka˝dej z norm EN 13108- do EN 13108-7,
takich jak:

❖ warstwa technologiczna – konstrukcyjny element nawierzch-
ni uk∏adany w pojedynczej operacji,
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2 Norma EN 14023 zosta∏a wprowadzona do zbioru Polskich Norm metodà uznania PN-EN
14023: 2006 (U) pod tytu∏em: „Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla as-
faltów modyfikowanych polimerami”



❖ warstwa konstrukcyjna – element konstrukcji nawierzchni
zbudowany z jednego rodzaju mieszanki. Warstwa konstrukcyjna
mo˝e sk∏adaç si´ z jednej lub wielu warstw technologicznych,

❖ projekt sk∏adu mieszanki – sk∏ad pojedynczej mieszanki wy-
ra˝ony jako sk∏ad docelowy (sk∏ad docelowy mo˝e byç wyra˝o-
ny na dwa sposoby: wejÊciowy sk∏ad mieszanki lub wyjÊciowy
sk∏ad mieszanki),

❖ wejÊciowy sk∏ad mieszanki – wyra˝enie sk∏adu jako zestawu ma-
teria∏ów sk∏adowych, krzywà uziarnienia i procentowà zawartoÊcià
dodanego asfaltu (jest to na ogó∏ wynik projektu laboratoryjnego),

❖ wyjÊciowy sk∏ad mieszanki – wyra˝enie sk∏adu mieszanki ja-
ko zestawu materia∏ów sk∏adowych i Êredniego uziarnienia oraz
zawartoÊci rozpuszczonego lepiszcza wyznaczonego przez anali-
z´ (b´dzie to na ogó∏ wynik z produkcji),

❖ dodatki – materia∏y, które mogà byç dodawane do mieszanki
w ma∏ych iloÊciach, np. w∏ókna organiczne i nieorganiczne, do-
datki barwiàce, polimery w celu poprawy mechanicznych w∏a-
ÊciwoÊci tej mieszanki, jej urabialnoÊci lub koloru.

W ka˝dej z norm EN 13108-1 do EN 13108-7 podano tak˝e defini-
cj´ mieszanki mineralno-asfaltowej, której dotyczy odpowiednia norma
spoÊród EN 13108-1 do EN 13108-7.

Wi´kszoÊç norm EN 13108-1 do EN 13108-7 wprowadza nowe dla
nas symbole i skróty do oznaczania MMA: 

I tak:
AC beton asfaltowy (wg EN 13108-1),
BBTM beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (wg EN

13108-2),
SA mi´kki beton asfaltowy (wg EN 13108-3),
HRA Hot Rolled Asphalt (wg EN 13108-4 – we francuskiej

i niemieckiej wersji j´zykowej EN podawana jest orygi-
nalna angielska nazwa tej mieszanki) 

MA asfalt lany (wg EN 13108-6)
PA beton asfaltowy porowaty (EN 13108-7)
D najwi´kszy wymiar kruszywa wyst´pujàcy w mieszance,

w milimetrach (symbol wyst´puje we wszystkich cz´-
Êciach od 1 do 7 EN 13108).

Tylko w jednym przypadku skrót nazwy mieszanki nie jest dla nas
nowy. Jest to SMA wg EN 13108-5 (to na pocieszenie).

Wszystkie skróty nazw MMA pochodzà od ich nazw w j´zyku angiel-
skim i w takiej wersji sà przyjmowane w t∏umaczeniach na j´zyki po-
szczególnych krajów UE. 

Przyk∏adowo wg EN 13108-1: AC 16, to beton asfaltowy o najwi´k-
szym wymiarze ziaren D=16mm (dotychczas u nas: BA 0/16 mm).

Wymagania dotyczàce materia∏ów sk∏adowych (rozdzia∏ 4)
W rozdziale 4 norm EN 13108-1 do EN 13108-7 podane sà wyma-

gania wobec materia∏ów sk∏adowych MMA, przy czym na wst´pie za-
znaczono, ˝e do u˝ytku mogà byç przeznaczone jedynie materia∏y
z ustalonà przydatnoÊcià. Ustalenie przydatnoÊci powinno opieraç si´ za
na normach EN lub europejskich aprobatach technicznych albo na spe-
cyfikacjach opartych na wykazaniu dotychczas satysfakcjonujàcych za-
stosowaƒ w MMA. W tym ostatnim przypadku producent powinien po-
daç i udowodniç przydatnoÊç materia∏ów. Mo˝e to nastàpiç przez bada-
nia po∏àczone z u˝yciem ich w praktyce. 

Zamieszczona jest tak˝e uwaga mówiàca, ˝e norma do-
puszcza dodawanie do mieszanek takich materia∏ów jak np.
organiczne i nieorganiczne w∏ókna, barwniki, woski itd., któ-
re nie sà obj´te normami EN albo Europejskimi Aprobatami
Technicznymi, a sà cz´sto stosowane w praktyce.

Asfalty przeznaczone do MMA, których sk∏ad wyznaczono empi-
ryczniepowinny spe∏niaç wymagania normy EN 125913 (asfalty drogo-
we) lub EN 14023 (asfalty modyfikowane) lub EN 139244 (asfalty
twarde). Asfalty twarde mogà byç stosowane tylko do betonu asfaltowe-
go (AC), mieszanki Hot Rolled Asphalt (HRA) i asfaltu lanego (MA).

Dopuszcza si´ tak˝e stosowanie dodatku asfaltu naturalnego do
wszystkich MMA, za wyjàtkiem mi´kkiego betonu asfaltowego. Wyma-
gania dotyczàce asfaltu naturalnego podane sà w Za∏àczniku B normy
EN 13108-4. 

Zestawienie rodzajów asfaltów przeznaczonych do poszczególnych
MMA przedstawia tabela 1, w której w nawiasach podano rodzaje asfal-
tów drogowych do wyboru spoÊród podanych w EN 12591 i EN 13924. 

Natomiast norma EN 14023 równie˝ jest normà klasyfikacyjnà tzn.
zawiera zbiór w∏aÊciwoÊci asfaltów modyfikowanych polimerami i po-
ziomów tych w∏aÊciwoÊci. Norma ta nie podaje wymagaƒ dla konkret-
nych rodzajów asfaltów modyfikowanych. W zwiàzku z tym musi byç
opracowany krajowy dokument aplikacyjny do tej normy.

Kruszywo przeznaczone do wszystkich MMA wg EN 13108-1 do
EN 13108-7 powinno byç oceniane zgodnie z EN 13043, a jego w∏aÊci-
woÊci i kategorie tych w∏aÊciwoÊci powinny byç dobrane w zale˝noÊci
od przeznaczenia MMA do okreÊlonego u˝ycia (zastosowania); mi´dzy
innymi od obcià˝enia ruchem, warunków klimatycznych, konstrukcji
i po∏o˝enia warstwy z MMA w nawierzchni oraz od warunków ekono-
micznych.

Normy EN 13108-1 do EN 13108-7 przewidujà zastosowanie do-
datku destruktu asfaltowego do MMA, ocenionego zgodnie z posta-
nowieniami normy EN 13108-8. 

Wymagania dotyczàce MMA (rozdzia∏ 5)
Mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e Rozdzia∏ 5 w ka˝dej normie EN 13108-

1 do EN 13108-7 stanowi jej „sedno”. OczywiÊcie rozdzia∏ ten powinien
nas szczególnie zainteresowaç, gdy˝ w tym w∏aÊnie fragmencie norm na
MMA wymienione sà ich w∏aÊciwoÊci i kategorie. We wszystkich ww. nor-
mach rozdzia∏ 5 stanowi ich najobszerniejszy fragment. 

Rozdzia∏ 5 zawiera szereg postanowieƒ wspólnych, wyst´pujàcych
w ka˝dej z norm od EN 13108-1 do EN 13108-7, takich jak np:

– sk∏ad mieszanki powinien byç ustalony i udokumentowany; 
– sk∏ad mieszanki mineralnej i sk∏ad MMA powinien byç wyra˝ony

w procentach masy kruszywa; lepiszcze i dodatki w procentach
masy MMA. Procentowy udzia∏ poszczególnych frakcji poza frak-
cjà 0,063 mm powinien byç wyra˝ony z dok∏adnoÊcià do 1 %,
natomiast udzia∏ lepiszcza, frakcja 0,063 mm i dodatki z dok∏ad-
noÊcià do 0,1 % (m/m).
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3 Norma EN 12591 jest w zbiorze Polskich Norm jako PN-EN 12591: 2004 pod tytu∏em:
„Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych”.

4 Norma EN 13924 zosta∏a wprowadzona do zbioru Polskich Norm metodà uznania PN-EN
13924: 2006 (U) pod tytu∏em: „Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów dro-
gowych twardych”.



Natomiast w odniesieniu do poszczególnych rodzajów MMA w roz-
dziale 5 w ka˝dej z norm od EN 13108-1 do EN 13108-7 wymienione sà:

– w∏aÊciwoÊci MMA (inne dla ka˝dego rodzaju mieszanki),
– kategorie tych w∏aÊciwoÊci (kilka lub kilkanaÊcie), 
– normy metod badaƒ poszczególnych w∏aÊciwoÊci.
W kolejnych numerach kwartalnika omówione b´dà postanowienia

norm europejskich na mieszanki mineralno-asfaltowe, które znajdujà
najwi´ksze zastosowanie w krajowym drogownictwie tj. beton asfaltowy,
SMA i asfalt lany.

Ocena zgodnoÊci (rozdzia∏ 6)
W rozdziale 6, dotyczàcym oceny zgodnoÊci, normy EN 13108-1 do

13108-7 odwo∏ujà si´ do postanowieƒ norm EN 13108-20 i EN 13108-21.

Oznaczanie (rozdzia∏ 7)
W rozdziale 7 ka˝dej z norm od EN 13108-1 do EN 13108-7 wy-

mieniono informacje, które powinien zawieraç dokument dostawy MMA,
a mianowicie: 

– nazw´ producenta i wytwórni,
– kod identyfikacyjny wytwórni,
– przeznaczenie mieszanki (w ka˝dej normie podany jest przyk∏a-

dowy schemat opisu przeznaczenia MMA),
– pe∏ne dane dotyczàce zgodnoÊci z normà europejskà, jeÊli jest to

wymagane,
– szczegó∏owe dane o ka˝dym zastosowanym dodatku,
– dane dotyczàce szczególnych wymagaƒ, podanych w odnoÊnych

punktach normy, w przypadku przeznaczenia mieszanki betonu
asfaltowego na nawierzchni´ lotniskowà.

Przyk∏adowy schemat opisu przeznaczenia betonu asfaltowego wg
EN 13108-1:

AC D w. Êcier. /w. podb. / w. wià˝. lepiszcze

gdzie:
AC oznacza beton asfaltowy
D oznacza najwi´kszy wymiar u˝ytego kruszywa 
w. Êcier. oznacza warstw´ Êcieralnà
w. pod. oznacza warstw´ podbudowy
w. wià˝. oznacza warstw´ wià˝àcà
lepiszcze oznacza rodzaj u˝ytego lepiszcza 

Opis np. AC 16 w. Êcier. 70/100 wg powy˝szego schematu oznacza:
❖ beton asfaltowy zawierajàcy kruszywo o maksymalnym uziarnie-

niu do 16 mm, 
❖ przeznaczony na warstw´ Êcieralnà, 
❖ wyprodukowany z u˝yciem asfaltu 70/100.

Przyk∏adowy schemat opisu przeznaczenia SMA wg EN 13108-5:

SMA D lepiszcze

SMA mieszanka mastyksowo-grysowa
D oznacza najwi´kszy wymiar u˝ytego kruszywa
lepiszcze oznacza rodzaj u˝ytego lepiszcza
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Numer normy EN Skrót nazwy MMA wg EN
Asfalt wed∏ug 

EN 12591 EN 13924 EN 14023 EN 13108-4, Za∏. B

13108-1 AC tak tak tak tak
(od 20/30 do 330/430) (od 10/20 do 15/25)

13108-2 BBTM tak nie tak tak
(od 35/50 do 160/220)

13108-3 SA tak
(od 250/330 do 650/900)

lub nie tak nie
(od V 1500 do V 12000)

13108-4 HRA tak tak tak tak
(od 30/45 do 100/150)

13108-5 SMA tak nie tak tak
(od 30/45 do 330/430)

13108-6 MA tak tak tak tak
(od 20/30 do 70/100 (od 10/20 do 15/25)

13108-7 PA tak nie tak tak
(od 35/50 do 250/330

tak – oznacza, ˝e norma EN 13108-...dopuszcza
nie – oznacza, ˝e norma EN 13108-...niedopuszcza

Tabela 1. Zestawienie rodzajów asfaltów do mieszanek mineralno-asfaltowych wg EN  13108-1 do EN 13108-7



Opis np. SMA 11 70/100 wg powy˝szego schematu oznacza:
❖ mieszank´ mastyksowo-grysowà zawierajàcà kruszywo o maksy-

malnym uziarnieniu do 11 mm, 
❖ wyprodukowanà z u˝yciem asfaltu 70/100.
Na koƒcu rozdzia∏u 7 znajduje si´ uwaga odsy∏ajàca do postano-

wieƒ Za∏àcznika ZA dotyczàcych oznakowania MMA znakiem CE.

Za∏àcznik A (normatywny)
Za∏àcznik ten jest identyczny we wszystkich normach EN 13108-1 do

EN 13108-7. Zawiera on opis i wzory do obliczenia penetracji i tempera-
tury mi´knienia asfaltu drogowego, powstajàcego w wyniku wymieszania
nowego asfaltu i asfaltu pochodzàcego z destruktu (stosowane w przypad-
ku dodawania destruktu asfaltowego do produkcji MMA).

Za∏àcznik ZA (informacyjny)
Za∏àcznik ZA wyst´puje w ka˝dej normie EN 13108-1 do EN 13108-7.

Za∏àcznik ten zatytu∏owany „Rozdzia∏y normy europejskiej dotyczàce zasad-
niczych postanowieƒ dyrektywy UE Wyroby budowlane” zawiera m.in.: 

– wskazanie systemu oceny zgodnoÊci (np. 1, 2+)
– podzia∏ zadaƒ (producenta, jednostki notyfikowanej lub certyfiko-

wanej),
– informacje, które powinny byç do∏àczone do oznakowania wyro-

bu znakiem CE.
W za∏àczniku ZA w ka˝dej normie EN 13108-1 do EN 13108-7 po-

dany jest przyk∏ad informacji towarzyszàcej oznakowaniu CE w wersji
pe∏nej (z wynikami liczbowymi poszczególnych w∏aÊciwoÊci MMA)
i w wersji skróconej (bez danych liczbowych).

Ogólna charakterystyka normy EN 13108-8

Cz´Êç 8 serii norm EN 13108, wprowadzona zosta∏a do zbioru PKN
pod b∏´dnym tytu∏em „Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania –
Asfalt z odzysku”, gdy˝ dotyczy ona destruktu asfaltowego przeznaczo-
nego, jako jeden ze sk∏adników, do wytwarzania nowych mieszanek mi-
neralno-asfaltowych na goràco. 

Norma EN 13108-7 zawiera wymagania dotyczàce klasyfikacji
i opisu destruktu, oznaczanego skrótem RA (od ang. „reclaimed
asphalt), uzyskiwanego z frezowania warstw asfaltowych lub ich rozbiór-
ki, po odpowiednim rozdrobnieniu. Norma dotyczy destruktu asfaltowe-
go zawierajàcego asfalt drogowy lub asfalt modyfikowany lub asfalt
twardy. 

Norma EN 13108-8 nie jest normà zharmonizownà, co prawdopo-
dobnie wynika z za∏o˝enia, ˝e destrukt asfaltowy nie b´dzie przedmio-
tem obrotu (handlu) na obszarze UE.

Jak ju˝ wczeÊniej wspomniano mo˝liwoÊç zastosowania destruktu
przewidujà wszystkie normy EN 13108-1 do EN 13108-7.

Przybli˝enie postanowieƒ tej normy b´dzie przedmiotem oddziel-
nego artyku∏u w kolejnym numerze Kwartalnika „Nawierzchnie
Asfaltowe”.

Ogólna charakterystyka normy EN 13108-20

Norma EN 13108-20 zosta∏a wprowadzona do zbioru PKN pod nie-
fortunnym tytu∏em „Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Ba-

danie typu” (tytu∏ ang. „Type Testing”, niem. „Erstpr¸fung”, franc.
„Èpreuve de formulation”). Wydaje si´, ˝e bardziej odpowiedni by∏by
tytu∏ „Badanie kwalifikacyjne” (lub „Badanie wst´pne”). 

Ju˝ we wprowadzeniu do tej normy podano, ˝e stanowi ona doku-
ment systemu oceny zgodnoÊci MMA i zosta∏a opracowana tak, aby
mog∏a byç stosowana w odniesieniu do wszystkich mieszanek obj´tych
normami EN 13108-1 do EN 13108-7. 

Norma EN 13108-20 jest bardzo obszernà normà, wymagajàcà od-
dzielnego i szczegó∏owego omówienia. Artyku∏ omawiajàcy postano-
wienia tej normy b´dzie zamieszczony w kolejnym numerze Kwartalnika
„Nawierzchnie asfaltowe”.

Ogólna charakterystyka normy EN 13108-21

Norma EN 13108-21 pt. „Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wyma-
gania – Zak∏adowa kontrola produkcji” (tytu∏ ang. „Factory Production
Control”, niem. „Werkseigene Produktionskontrolle”, franc. „Contrôle
de la production en usine”) zawiera wymagania wobec zak∏adowej (we-
wn´trznej) kontroli produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wytwa-
rzanych na goràco w otaczarce. Jest ona tak˝e, jak cz´Êç 20, dokumen-
tem stosowanym w systemie oceny zgodnoÊci MMA i zwiàzanym z nor-
mami wyrobów EN 13108-1 do EN 13108-7. 

Ze wzgl´du na szereg nowych i dotychczas u nas nie stosowanych
wymagaƒ dotyczàcych kontroli produkcji na wytwórniach MMA, zawar-
tych w normie EN 13108-21, szczegó∏owe jej omówienie b´dzie przed-
stawione w oddzielnym artykule w nast´pnym numerze Kwartalnika
„Nawierzchnie asfaltowe”.

Istotne jest jednak zwrócenie uwagi na fakt, ˝e:
Normy EN 13108-20 i EN 13108-21 sà integralnie zwià-

zane z normami wyrobów EN 13108-1 do EN 13108-7. Ozna-
cza to, ˝e zak∏adowa kontrola produkcji i badania kwalifika-
cyjne wszystkich rodzajów MMA obj´tych EN 13108-1 do EN
13108-7 muszà byç dokonywane wed∏ug postanowieƒ EN
13108-20 i 21.

Normy EN 13108-20 i EN 13108-21, podobnie jak EN 13108-8,
nie sà normami zharmonizowanymi.

Podsumowanie:

Ogólne, a wi´c z koniecznoÊci pobie˝ne, omówienie serii norm EN
13108 wskazuje ju˝ jednak, ˝e: 

1. wyst´pujà istotne ró˝nice w podejÊciu normalizacji europejskiej
w zakresie drogowych mieszanek mineralno-asfaltowych w po-
równaniu do naszego dotychczasowego systemu normalizacji; 

2. normy europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe sà to normy
na wyroby tzn. zawierajà zbiór w∏aÊciwoÊci MMA i wiele poziomów
liczbowych (zwanych kategoriami) tych w∏aÊciwoÊci, do wyboru
przez ka˝dy kraj UE. Normy EN nie precyzujà zatem konkretnych wy-
magaƒ, tak jak to by∏o w dotychczasowych normach PN i jest nadal;

3. ka˝dy kraj UE musi opracowaç na podstawie norm EN odpowied-
ni dokument aplikacyjny, precyzujàcy wymagania dla MMA,
uznane za konieczne do spe∏nienia w danym kraju;
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4. norma PN-S-96025: 2000 „Drogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania” oraz inne dokumenty
techniczne ustala∏y nie tylko konkretne wymagania dotyczàce
mieszanek mineralno-asfaltowych (w zale˝noÊci od rodzaju
MMA, przeznaczenia do warstwy w konstrukcji nawierzchni oraz
obcià˝enia drogi ruchem), ale obejmowa∏y szereg innych za-
gadnieƒ technologicznych zwiàzanych z transportem i wbudo-
wywaniem MMA w nawierzchnie;

5. mamy bardzo ma∏o czasu, jeÊli chcemy solidnie przygotowaç
wdro˝enie omawianej serii norm.

Warto wi´c, chocia˝by ze wzgl´du na wymienione wy˝ej ró˝nice
pomi´dzy normami EN i dotychczasowym podejÊciem normalizacji
MMA wed∏ug PN, zapoznaç si´ z serià norm EN 13108 dost´pnà w ob-
cym j´zyku, nie czekajàc na wersj´ polskà. 

Zach´camy do tego PT Czytelników Kwartalnika.

Od Redakcji:
Uprzejmie informujemy PT Czytelników, ˝e PKN uruchomi∏ sprzeda˝ norm przez internet. Zainteresowanym podajemy adres: www.pkn.pl oraz inne

przydatne informacje dotyczàce PKN.
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skich i zagranicznych: Czytelnia Norm, tel. 022 55 67 650, 0 22 55 67 464,
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adres: Al. Zwyci´stwa 25, pok. 3, 80-952 Gdaƒsk, telefon: 058 34 72 574, 
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10. Punkt Informacji Normalizacyjnej, Instytut Technologii Nafty, adres: u l .
¸ukasiewicza 1, 31-429 Kraków, telefon: 012 61 77 564, 012 61 77 565, fax:
012 61 77 595, e-mail: pin@itn.com.pl, www.itn.com.pl/pin

11. Punkt Informacji Normalizacyjnej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuro
Badawcze ds. JakoÊci, adres: ul. Rapackiego 13/15, 20-150 Lublin, telefon:
081 74 83 334, 081 74 83 335, fax: 081 74 08 242, e-mail: lublin@bbj-
-sep.com.pl

12. Punkt Informacji Normalizacyjnej, Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski Biblio-
teka G∏ówna adres: ul. Micha∏a Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, ,telefon:
089 52 34 367, tel./fax: 089 52 40 005, e-mail: pinuwm@uwm.edu.pl,
www.bart.uwm.edu.pl/pl/index.php?ct=pin

13. Punkt Informacji Normalizacyjnej, Politechnika Opolska Biblioteka G∏ówna, adres:
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole, telefon: 077 40 06 385, tel./fax: 077 40 06
237, e-mail: pin@bg.po.opole.pl, www.bg.po.opole.pl/index. php?go=6,1_1,1

14. Punkt Informacji Normalizacyjnej, H. Cegielski – Centrum Badawczo – Rozwojo-
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061 83 12 044, tel./fax: 061 83 11 184, e-mail: cbrbn@hcp.com.pl,
www.normalizacja.pl

15. Punkt Informacji Normalizacyjnej, Biblioteka Glówna Politechniki Szczeciƒ-
skiej Multimedialne Centrum Zarzàdzania Informacjà Patentowà i Normaliza-
cyjnà, adres: ul. Piastów 48, 70-311 Szczecintel./fax: 091 44 94 193, 
e-mail: oipin@ps.pl, www.normyipatenty.ps.pl

16. Punkt Informacji Normalizacyjnej, Biblioteka G∏ówna i OINT Politechniki
Wroc∏awskiej adres: Wybrze˝e Wyspiaƒskiego 27, 50-370 Wroc∏aw, Budy-
nek A-1, kl. schod. C, pok. 307b, tel./fax: 071 32 03 527, e-mail:
pinbg@pwr.wroc.pl, www.bg.pwr.wroc.pl/pin

17. Punkt Informacji Normalizacyjnej, Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uni-
wersytecka adres: ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, Kampus A, bud. A-
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Wst´p

Zwiàzaniem mi´dzywarstwowym nazywamy po∏àczenie warstw kon-
strukcji drogowych dla wzmocnienia wytrzyma∏oÊci tych konstrukcji,
a tym samym przed∏u˝enia ˝ywotnoÊci zarówno nowych dróg, jak rów-
nie˝ starych poddanych modernizacji. W pewnych wypadkach zawiàza-
nia mi´dzywarstwowe dodatkowo pe∏nià rol´ warstwy uszczelniajàcej,
zapobiegajàcej penetracji wód opadowych w g∏àb konstrukcji. Na II
Âwiatowym Kongresie Emulsyjnym (1998 r.) zwiàzania mi´dzywarstwo-
we zosta∏y uznane za rewelacj´ technologicznà.

Do dziÊ w krajach zachodnich poÊwi´ca si´ tej technologii du˝o
uwagi, a dla rozeznania mechanizmu jej dzia∏ania zaanga˝owany jest
znaczny potencja∏ naukowy i finansowy.

Przyk∏adowo badania francuskie wykaza∏y, ˝e prawid∏owo zaprojektowa-
ne i wykonane zwiàzania mi´dzywarstwowe wyd∏u˝ajà okresy eksploatacyjne
dróg do 20 lat. Konstrukcje wykonane bez tego zabiegu (przy porównywal-
nym nat´˝eniu ruchu) na terenie Francji osiàgajà ˝ywotnoÊç tylko 7-8 lat.
Wspó∏czynnik wzrostu ˝ywotnoÊci dróg wynosi zatem 3,8. [1]

Oznacza to, ˝e zwiàzania mi´dzywarstwowe sà najtaƒszà, skutecz-
nà technologià przed∏u˝ania okresu eksploatacyjnego dróg. Czy to nie
rewelacja?

Tymczasem w naszym kraju znaczenie zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych
jest wcià˝ niedoceniane. Trzeba wyraênie podkreÊliç, ˝e b∏´dy w tym za-
kresie pope∏nia si´ od etapu projektowania do wykonawstawa.

Technologia zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych

O tym jak wa˝ne jest zwiàzanie mi´dzywarstwowe Êwiadczyç mo˝e
praca konstrukcji drogowych niezwiàzanych i zwiàzanych mi´dzywar-
stwowo, co ilustruje schemat na rys. 1. [2]

W przypadku kiedy warstwy konstrukcji drogowej nie sà ze sobà
powiàzane, ka˝da z tych warstw przejmuje obcià˝enie ruchem drogo-
wym indywidualnie, stosownie do swoich parametrów (gruboÊci, wy-
trzyma∏oÊci mechanicznej). Nierównomierne roz∏o˝enie obcià˝eƒ dyna-
micznych w konstrukcjach drogowych powoduje powstawanie przesu-
ni´ç mi´dzywarstwowych, sp´kaƒ i deformacji, a w nast´pstwie prowa-
dzi do skrócenia okresów eksploatacyjnych.

Poprzez zwiàzanie mi´dzywarstwowe konstrukcja drogowa tworzy
monolitycznà p∏yt´, w której obcià˝enia dynamicznie rozk∏adajà si´ rów-
nomiernie i zmniejszajà si´ napr´˝enia mi´dzywarstwowe. Takie kon-
strukcje sà zdolne do przenoszenia znacznie wi´kszych obcià˝eƒ ru-
chem drogowym ni˝ porównywalne konstrukcje niezwiàzane i zapewnia-
jà drogom d∏u˝szy okres eksploatacyjny.

Po∏àczenia mi´dzywarstwowe sà stosowane w wi´kszoÊci krajów
Êwiata i wg rozeznania Mi´dzynarodowej Federacji Emulsji Asfaltowych
(IBEF) istnieje szereg metod wykonania tych zabiegów. Wi´kszoÊç kra-
jów stosuje nast´pujàce sposoby: [1]

❖ skropienie pod∏o˝a emulsjami asfaltowymi,
❖ skropienie asfaltami na goràco,
❖ wykonanie na pod∏o˝u powierzchniowego utrwalenia (np. na sta-

rych nawierzchniach t∏uczniowych, podbudowach z kruszyw sta-
bilizowanych mechanicznie),

❖ wykonanie cienkiego dywanika asfaltowego „na goràco” lub „na
zimno” (USA). 

W Europie do zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych stosuje si´
przede wszystkim emulsje asfaltowe.

W Polsce, podobnie jak w wi´kszoÊci krajów na Êwiecie zabieg
zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych jest obligatoryjny. Obowiàzuje od roku
1999, zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych ja-
kim powinny odpowiadaç drogi publiczne i ich usytuowania (og∏oszo-
nym w Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. za∏àcznik nr 5 pkt. 6.4 „Zwià-
zania Mi´dzywarstwowe”).

Czynniki majàce wp∏yw na si∏´ zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych, to:
❖ rodzaj lepiszcza,
❖ iloÊç pozosta∏oÊci asfaltowej (optymalna), okreÊlona w kg/m2

lub g/m2,
❖ prawid∏owe wykonawstwo.

Anna Czuj-P´kalska*
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Zwiàzania mi´dzywarstwowe
konstrukcji drogowych

* mgr in˝. Anna Czuj-P´kalska – LOTOS Asfalt, Oddzia∏ Produkcyjny
w JaÊle

Rys. 1. Schemat pracy konstrukcji drogowych: a) bez zwiàzania
mi´dzywarstwowego; b) z warstwami zwiàzanymi [2]

a)

b)



Rodzaj lepiszcza

Zwykle stosowane sà emulsje asfaltowe – specjalne, spe∏niajàce
nast´pujàce wymagania: [1; 4]

❖ Charakter chemiczny – kationowe;
❖ Produkowane na bazie asfaltów, odpowiadajàcych w∏aÊciwo-

Êciami asfaltom w wiàzanych warstwach, ewentualnie asfalty
o klas´ mi´ksze. W∏aÊnie gatunek asfaltu wytràconego z emulsji
jest najwa˝niejszym parametrem majàcym wp∏yw na si∏´ zwiàza-
nia. Zastosowanie asfaltów zbyt mi´kkich os∏abia zwiàzanie
i mo˝e powodowaç skutki odwrotne do zamierzonych;

❖ Nie zaleca si´ stosowaç w procesie produkcji emulsji up∏yn-
niaczy;

❖ LepkoÊç emulsji powinna byç niska. Minimalna iloÊç pozosta∏o-
Êci asfaltowej w iloÊci 100g/m2 ma stworzyç na powierzchni
pod∏o˝a szczelnà pow∏ok´;

❖ Rozpad emulsji powinien byç dostosowany do charakteru ∏àczo-
nych warstw: 

bardzo szybki do ∏àczenia 

wolny z du˝à zdolnoÊcià penetracji do ∏àczenia 

❖ Emulsje powinny odznaczaç si´ wysokà przyczepnoÊcià pozo-
sta∏oÊci asfaltowej do ∏àczonych warstw (100%). [1]

Optymalna iloÊç pozosta∏oÊci asfaltowej 
– pomiar si∏ wiàzania

Optymalna iloÊç pozosta∏oÊci asfaltowej jest okreÊlana przez po-
miar si∏ wiàzania. Jedynym sposobem tego pomiaru jest pomiar meto-
dà poÊrednià.

Za miar´ si∏ wià˝àcych w zwiàzaniach mi´dzywarstwowych uznaje
si´ si∏´ potrzebnà do rozdzielenia poszczególnych warstw, dzia∏ajàcà
zgodnie z przyj´tà metodykà badaƒ. [5]

W Europie stosowane sà g∏ównie 3 metody (a, b, c) schematycznie
przedstawione na rys. 2:

❖ Metoda si∏ Êcinajàcych – metoda przyj´ta w Szwajcarii (wg
normy SN 671961). 
Cel: zaprojektowanie optymalnej iloÊci lepiszcza w zwiàzaniach.

Po∏àczone próbki walcowe ø150 mm wykonane z warstw,
które b´dà stosowane w projektowanej konstrukcji (min.
2 warstwy) poddawane si´ próbom si∏ Êcinajàcych

– na warstw´ Êcieralnà       15 kN
– na warstw´ podbudowy    12 kN

Zmiennà wartoÊcià w teÊcie jest iloÊç pozosta∏oÊci asfaltowej
(kg/m2) wytràconej z emulsji.

❖ Metoda si∏ rozciàgajàcych – metoda przyj´ta w Austrii (wg
Centrum Badawczo Rozwojowego ARSENAL)
Cel: zaprojektowanie zwiàzaƒ i kontroli si∏ wià˝àcych po wykonaniu.
Po∏àczone próbki walcowe (jak poprzednio) poddaje si´ si∏om
rozciàgajàcym. Si∏y wià˝àce zgodnie z ustalonymi wymaganiami
muszà wynosiç: 

> 1,5 N/mm2 dla emulsji modyfikowanych
> 1,0 N/mm2 dla emulsji standardowych

dopuszczalna granica b∏´du – 0,1 N/mm2

❖ Metoda momentu obrotowego – metoda w trakcie opracowywa-
nia w Wielkiej Brytanii.
Cel: projektowanie i kontrola zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych.
Próbki walcowe ø100 mm, po∏àczone emulsjà jak poprzednio
poddawane sà si∏om skr´cajàcym. Wyniki majà spe∏niaç wymo-
gi normowe. Projekt we wdro˝eniu.

❖ Metoda si∏ rozszczepiajàcych (d) – zosta∏a wprowadzona do te-
stów porównawczych przez austriackie Centrum Badawczo Roz-
wojowe ARSENAL. Si∏a rozszczepiajàca jest wypadkowà si∏ dy-
namicznych dzia∏ajàcych na konstrukcj´ drogowà przy obcià˝e-
niu ruchem. Zastosowana metoda wykaza∏a porównywalnoÊç
wyników (rys. 3).

Na rys. 3 przedstawione sà wyniki badaƒ si∏ zwiàzania mi´dzywar-
stwowego wed∏ug ww. metod.
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Rys. 2. Systemy testowe si∏ zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych [1; 5]

Rys. 3. Porównanie wyników pomiarów si∏ zwiàzania mi´dzywarstwo-
wego wg 3 metod, wykonane przez Centrum Badawczo Rozwojowe 

ARSENAL (Austria) [5]

a) b) c) d)



W Polsce trwajà prace badawcze majàce na celu opracowanie od-
powiedniego przepisu technicznego, dotyczàcego zwiàzania mi´dzy-
warstwowego. Wykonawcom robót pozosta∏ na razie obowiàzek korzy-
stania z Zaleceƒ Technologicznych zamieszczonych w „Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó∏sztywnych” (Za∏àcznik
A pkt 5.4 tabela H.) przytoczonych w tabeli 1.

W wypadku projektowania zwiàzaƒ (na podstawie powy˝szej tabeli)
dla dróg o najwi´kszym obcià˝eniu ruchem, zaleca si´ stosowanie
emulsji w iloÊci odpowiadajàcej dolnej granicy pozosta∏ego asfaltu.

Trzeba jednak pami´taç, ˝e korzystanie wy∏àcznie z tabeli 1 mo˝e
daç dobre rezultaty jedynie w wypadku nowych konstrukcji drogowych.

Przy starym pod∏o˝u nale˝y braç pod uwag´ stan istniejàcej na-
wierzchni czyli jej porowatoÊç, niejednorodnoÊç, obecnoÊç ∏at ró˝nego
pochodzenia. Bez badaƒ laboratoryjnych trudno okreÊliç odpowiednie
dozowanie emulsji. Mo˝na pope∏niç b∏àd. 

Nadmiar lepiszcza lub zbyt ma∏a iloÊç nie dadzà po˝àda-
nych rezultatów, a w skrajnych przypadkach mogà znacznie
pogorszyç warunki pracy konstrukcji drogowych.

Wykonawstwo zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych

To trzeci czynnik majàcy du˝y wp∏yw na skutki wykonanego zabiegu. 

Przed przystàpieniem do skropieƒ mi´dzywarstwowych nale˝y:
❖ starannie przygotowaç pod∏o˝e – tj. warstw´, która ma byç skra-

piana. Stare pod∏o˝e wymaga oczyszczenia, usuni´cia ∏at z as-
faltu lanego, usuni´cia t∏ustych plam z oleju itd., a nowe pod∏o-
˝e – starannego oczyszczenia;

❖ dobraç emulsj´ stosownie do rodzaju wiàzanych warstw.

Do wykonania skropienia mi´dzywarstwowego nale˝y:
❖ zastosowaç skrapiark´ o min. wydajnoÊci 0,200 kg/m2 i precy-

zyjnym dozowaniu oraz regulowanej wysokoÊci skrapiania;
❖ uk∏adaç nast´pnà warstw´ konstrukcyjnà po rozpadzie emulsji

i odparowaniu wytràconej wody. Dla przyspieszenia tego proce-
su mo˝na zastosowaç emulsj´ o wysokiej temperaturze do 75°C.

Nie nale˝y wykonywaç zwiàzania mi´dzywarstwowego
je˝eli jednà z warstw stanowi asfalt lany lub pod∏o˝e o du˝ej
zawartoÊci lepiszcza.

Przyk∏ady zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych wg doÊwiadczeƒ
francuskich i brytyjskich (jako uzupe∏nienie tabeli nr 1). [1; 3]

Przyk∏ad A: Warstwa asfaltowa uk∏adana na warstwie z kruszywa

Zaleca si´ zwiàzanie dwuwarstwowe.
I warstwa – emulsja asfaltowa 1,2 kg/m 2 + grysy 4/16 w iloÊci 

~ 6,0 l/m 2

II warstwa – pozosta∏oÊç asfaltu 0,2 kg/m 2 bezpoÊrednio przed po-
∏o˝eniem betonu asfaltowego.

W tym wypadku iloÊç lepiszcza jest wartoÊcià zmiennà, zale˝nà od
porowatoÊci podbudowy i wymaga wykonania odcinka doÊwiad-
czalnego.

Przyk∏ad B: Zale˝noÊç od gruboÊci warstw

❖ technologia tradycyjna – pozosta∏oÊç asfaltowa 0,2 kg/m2

❖ – pozosta∏oÊç asfaltowa 0,25 kg/m2

❖ – pozosta∏oÊç asfaltowa max 0,4 kg/m2

Przyk∏ad C: Emulsje asfaltowe modyfikowane zaleca si´ do:

❖ ∏àczenia warstw konstrukcji drogowych pod ruch ci´˝ki;
❖ skropienia pod∏o˝a, jeÊli ma byç na nim u∏o˝ony cienki dywanik;
❖ skropienia pod∏o˝a z betonu cementowego.
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IloÊç pozosta∏ego asfaltu kg/m2Pod∏o˝e do wykonania warstwy z mieszanki betonu asfaltowego, SMA lub asfaltu piaskowego

Podbudowa t∏uczniowa 0,7 – 1,0

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0,5 – 0,7

Podbudowa z chudego betonu bàdê kruszywa
lub gruntu stabilizowanego spoiwem 0,3 – 0,5

Podbudowa asfaltowa 0,3 – 0,5

Asfaltowa warstwa wià˝àca 0,1 – 0,3

Tabela 1. Zalecana iloÊç asfaltu w po∏àczeniu mi´dzywarstwowym 
(wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó∏sztywnych”, 1997 r.)



Perspektywy rozwoju technologii zwiàzaƒ mi´dzywarstwo-
wych w naszym kraju

W Êwietle korzyÊci jakie niesie ze sobà technologia zwiàzaƒ mi´-
dzywarstwowych, w postaci przed∏u˝enia ˝ywotnoÊci dróg, konieczne
jest przyspieszenie wszelkich prac badawczych dotyczàcych omawiane-
go zagadnienia, opracowanie i wydanie odpowiedniego przepisu tech-
nicznego.

Prace badawcze Instytutu Badawczego Dróg i Mostów jak równie˝
Politechniki Gdaƒskiej potwierdzi∏y koniecznoÊç takiego dzia∏ania. Poli-
technika Gdaƒska Wydzia∏ In˝ynierii Làdowej – Zak∏ad Budowy Dróg
prowadzi obecnie prace w zakresie projektowania i oceny wykonywa-
nych zwiàzaƒ. 

Doceniajàc powag´ problemu firma LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w Gdaƒ-
sku wykorzystujàc swój badawczy potencja∏ oraz doÊwiadczenie, opraco-
wa∏a we wspó∏pracy z ICSO Chemical Production Sp. z o.o. w K´dzierzy-
nie-Koêlu nowe, dwa rodzaje emulsji, przeznaczone wy∏àcznie do zwià-
zaƒ mi´dzywarstwowych w warunkach polskich. Produkcja tych emulsji
zosta∏a uruchomiona w Oddziale Produkcyjnym w JaÊle. 

Sà to:
JASBIT K1 – 60W  emulsja kationowa szybkorozpadowa przeznaczo-

na do zwiàzaƒ w konstrukcji typu: warstwa asfal-
towa / warstwa asfaltowa.

JASBIT K2 – 60W   emulsja asfaltowa Êredniorozpadowa, przezna-
czona do zwiàzaƒ w konstrukcji typu: warstwa as-
faltowa / warstwa stabilizowana, warstwa z chu-
dego betonu, warstwa zrecyklowana.

Emulsje dost´pne sà te˝ w wersji modyfikowanej.
Emulsje JASBIT K1 – 60W i JASBIT K2 – 60W spe∏niajà

wszystkie wymagania techniczne omówione powy˝ej i mogà byç dostar-
czone na teren Polski bez ograniczeƒ.

Za ww. produkty przyznano spó∏ce LOTOS w 2005 roku medal na Tar-
gach w Kielcach oraz wyró˝nienie Targów INFRASTRUKTURA w Warszawie.

Wyra˝ajàc nadziej´, ˝e powy˝ej opisana technologia spotka si´
z powszechnym zainteresowaniem szerokiej rzeszy drogowców z po˝yt-
kiem dla u˝ytkowników polskich dróg, zapraszamy do wspó∏pracy.

Bibliografia:
1. Francois Chaignon – International Bitumen Emulsion Federation: Zwiàzania mi´dzywar-

stwowe: badania Êwiatowe, wp∏yw na konstrukcje drogowe, testy, zalecenia.
2. BITUMEN EMULSIONS – general information applications -1991.
3. REAL Technical Data Sheet N. 5: Zwiàzania mi´dzywarstwowe.
4. dr in˝. Zenon Szczepaniak (IBDiM): Wp∏yw rodzaju asfaltu w emulsji asfaltowej na z∏àcze-

nie warstw nawierzchni II konferencja – Emulsje Asfaltowe w Drogownictwie.
5. Materia∏y CBR ARSENAL WIEDE¡ – warsztaty II Âwiatowego Kongresu Emulsyjnego Bor-

deaux –1998.
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Rys. 4. Przyk∏ad skrapiarki do zwiàzaƒ mi´dzywarstwowych

Informujemy Szanownych Czytelników, ˝e kwartalnik „Nawierzchnie
Asfaltowe” posiada swojà stron´ internetowà umieszczonà pod
adresem www.road.pl/na
W internetowej wersji kwartalnika znaleêç mo˝na:

◆ spis treÊci ostatniego wydania
◆ wersj´ elektronicznà kwartalnika w formacie PDF 
◆ aktualne informacje PSWNA
◆ podstawowe informacje o wydawcy, redakcji oraz adresy

kontaktowe
Zapraszamy !

Internetowa strona naszego Kwartalnika



W lipcu 2006 r. na terenie spó∏ki ORLEN Asfalt w P∏ocku rozpocz´-
∏y si´ prace rozruchowe nowej instalacji do modyfikacji asfaltów drogo-
wych. Instalacja ta jest pierwszà tego typu inwestycjà na terenie p∏oc-
kiego kombinatu. Zosta∏a wybudowana w latach 2004-2006 i jest jednà
z najwi´kszych tego typu w Europie. 

Obecnie prace rozruchowe uruchomienia instalacji i wdro˝enia
technologii zosta∏y ju˝ zakoƒczone. 

Schemat instalacji wykonany jest w uk∏adzie klasycznym: zbiorniki
asfaltów bazowych, m∏yn Êcinajàcy polimer, dojrzewalniki i zbiorniki
produktów gotowych.

Instalacja charakteryzuje si´ nast´pujàcymi parametrami:
❖ du˝a elastycznoÊç iloÊciowa wydajnoÊci produkcji, si´gajàca do

600 ton gotowego polimeroasfaltu na dob´,
❖ zdolnoÊç do wytwarzania kilku rodzajów polimeroasfaltów, dzi´-

ki parkowi zbiorników o du˝ej pojemnoÊci na gotowe produkty,
❖ sterowanie produkcjà jest zautomatyzowane i nadzorowane przez

system komputerowy DCS.
Produkcja polimeroasfaltów polega na odpowiednim wprowadzeniu

polimeru do goràcego asfaltu, zmieleniu mieszaniny w m∏ynie o du˝ej
mocy Êcinania oraz jej finalnym rozpuszczeniu i ujednorodnieniu. Efek-
tywnoÊç poszczególnych etapów produkcji sprawdzana jest wed∏ug
przyj´tych procedur, zgodnych z wdro˝onym przez spó∏k´ systemem
ISO 9001. 

Nowa instalacja do modyfikacji 
asfaltów w P∏ocku*
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Polimeroasfalty produkowane przez
ORLEN Asfalt sà zgodne Aprobatà Tech-
nicznà IBDiM dla serii produktowej
o nazwie handlowej ORBITON: 30B,
30C, 80B, 80C. 

Mo˝liwe jest tak˝e produkowanie
innych mieszanin asfaltu z modyfikato-
rami wed∏ug zlecenia klienta. 

Technologia produkcji zosta∏a opra-
cowana i jest nadzorowana przez we-
wn´trzny Dzia∏ Technologii, Badaƒ
i Rozwoju, który tak˝e opracowuje re-
ceptury nowych produktów.

JakoÊç

Na etapie rozruchu technologiczne-
go kontrolowano w∏aÊciwoÊci produktu
w ka˝dej fazie produkcji, optymalizujàc
zarówno sk∏ad mieszaniny asfalt-poli-
mer, jak i sam proces produkcyjny. Dla-
tego przy powtarzalnej produkcji – jed-
norodne sk∏adniki i te same parametry
procesu – nie jest konieczne wykonywa-
nie czasoch∏onnych badaƒ z ka˝dej fazy
produkcji. Wykonuje si´ badania wy-
∏àcznie produktu gotowego.

W∏aÊciwoÊci gotowych polimeroas-
faltów kontrolowane sà przez niezale˝ne
laboratorium, akredytowane wg normy
PN-EN ISO 17025. Badania zwalniajàce
produkt do sprzeda˝y polegajà na okre-
Êleniu zgodnoÊci rodzaju i wymaganego
stopnia modyfikacji.

Rynek

Po raz pierwszy produkcj´ drogo-
wych asfaltów modyfikowanych elasto-
merami, sprzedawanymi przez ORLEN
Asfalt pod markà ORBITON, uruchomiono
w 2003 r. na instalacjach znajdujàcych
si´ w Trzebini i w Warszawie. Mimo krót-
kiego okresu istnienia na rynku drogo-
wym, a tak˝e silnej konkurencji, polimeroasfaltom ORBITON uda∏o si´
znaleêç swoje miejsce na rynku. Âwiadczy o tym notowane, od 2003 r.,
coroczne podwojenie wielkoÊci sprzeda˝y asfaltów rodzaju ORBITON. Jest
to zas∏uga nie tylko parametrów jakoÊciowych produktu, ale tak˝e pracy
ca∏ego zespo∏u ludzi odpowiedzialnych za produkcj´ i obs∏ug´ klienta.

Posiadane do 2006 r. przez ORLEN Asfalt zdolnoÊci produkcyjne
polimeroasfaltów nie pozwala∏y na zaspokojenie potrzeb klientów firmy.
Stàd w 2004 r. podj´to decyzj´ o budowie nowej instalacji w P∏ocku.

W niedalekiej przysz∏oÊci na tej samej instalacji produkowane b´-
dà asfalty modyfikowane zgodne z normà europejskà PN-EN 14023.
Obecnie trwajà przygotowania laboratoryjne do uruchomienia takiej
produkcji.

Zgodnie z obowiàzujàcym prawem o wyrobach budowlanych, jesz-
cze w tym roku instalacja b´dzie posiada∏a certyfikat zgodnoÊci Zak∏a-
dowej Kontroli Produkcji (ZKP) z Aprobatà Technicznà.
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ORLEN Asfalt Sp. z o.o., ul. Chemików 7, 09-411 P∏ock, telefon (+48 24) 365 38 27, fax (+48 24) 365 55 96

Spó∏ka ORLEN Asfalt w lipcu 2006 roku uruchomi∏a w P∏ocku najnowoczeÊniejszà 
w Polsce instalacj´ do produkcji asfaltów modyfikowanych.
Wielokrotnie nagradzane asfalty modyfikowane Orbiton sà ju˝ dost´pne w P∏ocku 
w iloÊci 500 ton na dob´, co daje ok. 70 tys. ton rocznie.
Dzi´ki najnowoczeÊniejszej instalacji, ugruntowanej pozycji marki na rynku polskim 
i zdolnoÊciom produkcyjnym jesteÊmy gotowi zaopatrywaç najwi´ksze inwestycje
drogowe w Polsce.




