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Wst´p

Wszyscy, którzy z uwagà przeczytali artyku∏ Pani Hanny Wal´ckiej
„Normy europejskie na mieszanki mineralno-asfaltowe sà ju˝ w zbiorze
Polskich Norm” opublikowany w nr 3/2006 kwartalnika „Nawierzchnie
Asfaltowe” czekali zapewne z niecierpliwoÊcià na zapowiedzianà konty-
nuacj´ omawiania poszczególnych norm z serii EN 13108. Zapewne te˝
cz´Êç drogowców zainteresowanych bli˝ej tematykà tych EN wzi´∏a so-
bie do serca ostatnie s∏owa autorki i zapozna∏a si´ ju˝ z obcoj´zyczny-
mià wersjami tej serii norm, chocia˝ ∏agodna zima w tym sezonie nie
chce nam daç ani chwili wytchnienia.

Niniejszy artyku∏ zawiera w pierwszej cz´Êci omówienie Normy Eu-
ropejskiej dotyczàcej Zak∏adowej Kontroli Produkcji mieszanek mineral-
no-asfaltowych, a w drugiej cz´Êci przyk∏ady praktycznego zastosowa-
nia wymagaƒ tej normy.

Podstawà do napisania pierwszej cz´Êci artyku∏u jest angielska
wersja Normy Europejskiej EN 13108-21:2006 „Bituminous mixtures –
Material specifications – Part 21: Factory Production Control”, wprowa-
dzona wraz z pozosta∏ymi normami serii 13108 przez PKN do zbioru
Polskich Norm tzw. metodà uznaniowà, czyli PN-EN 13108-21:2006
(U), a jej tytu∏ w j´zyku polskim brzmi „Mieszanki mineralno-asfaltowe
– Wymagania – Cz´Êç 21: Zak∏adowa Kontrola Produkcji”. 

Po raz kolejny nasuwa si´ tutaj retoryczne pytanie, dlaczego nie-
które nowe kraje cz∏onkowskie Unii Europejskiej (np. Czechy) zdà˝y∏y
ju˝ przet∏umaczyç seri´ norm EN 13108 na j´zyki ojczyste, a nie uda∏o
si´ to dotychczas w naszym kraju? MielibyÊmy wtedy zapewne mniej
problemów, które wynikajà z pojawiajàcych si´ nieprecyzyjnoÊci t∏uma-
czeƒ zupe∏nie nowych poj´ç technicznych wyst´pujàcych nie tylko w tej
serii norm, a za to wi´cej czasu na przygotowanie si´ do stosowania
norm EN.

Uwaga: Wszystkie u˝ywane poni˝ej poj´cia sà jedynie
w∏asnà wersjà roboczà autora, przyj´tà dla potrzeb niniejsze-
go artyku∏u i mogà byç w ostatecznej wersji krajowej oma-
wianej normy przet∏umaczone w inny sposób. W dalszej tre-
Êci artyku∏u b´dzie powo∏ywany niedatowany numer omawia-
nej normy (EN 13108-21).

Ju˝ we wprowadzeniu do normy EN 13108-21 jest powiedziane, ˝e zo-
sta∏a ona przygotowana jako cz´Êç systemu oceny zgodnoÊci mieszanek mi-
neralno-asfaltowych (zwanych dalej mma) i powinna byç stosowana wraz
z poszczególnymi normami wyrobów wg EN 13108-1 do EN 13108-7.

Ocena zgodnoÊci mma obejmuje tzw. Badanie Typu (ang. Initial Ty-
pe Testing – w skrócie ITT) oraz Zak∏adowà Kontrol´ Produkcji – ZKP
(ang. Factory Production Control – w skrócie FPC). Norma ta zosta∏a
przygotowana celem zapewnienia podstaw do kontroli jakoÊci oraz jako
cz´Êç systemu s∏u˝àcemu ocenie zgodnoÊci mma. Kiedy sà stosowane
odpowiednie klauzule zgodnoÊci, tworzà one cz´Êç systemu potwier-
dzania zgodnoÊci jak to jest wymagane przez Dyrektyw´ Wyroby Budow-
lane. Zapewnia to minimalny poziom ZKP do oznakowania CE.

Cz´stoÊci i tolerancje dotyczàce oceny zgodnoÊci zosta∏y przedsta-
wione w Za∏àczniku A przedmiotowej normy i b´dà one przedmiotem
szczegó∏owej analizy przedstawionej w dalszej cz´Êci niniejszego arty-
ku∏u zarówno w postaci opisu teoretycznego jak równie˝ praktycznych
zastosowaƒ.

Norma EN 13108-21, dotyczy, jak wskazuje jednoznacznie jej na-
zwa, wy∏àcznie Zak∏adowej Kontroli Produkcji mma. Z jednej strony to
dobrze, bo zaglàdajàc do niej spodziewamy si´ znaleêç w∏aÊnie konkret-
ne, precyzyjne i pe∏ne informacje o interesujàcym nas zagadnieniu, ale
jednoczeÊnie musimy zdawaç sobie spraw´ z faktu, ˝e jest ona powià-
zana z szeregiem innych norm EN serii 13108.

Stan dotychczasowy – norma PN-S-96025:20001

Od lat byliÊmy przyzwyczajeni do korzystania z norm bardzo „ob-
szernych” merytorycznie, które w sposób jak nam si´ wydawa∏o pe∏ny,
przedstawia∏y szerokie zagadnienia techniczne i technologiczne. Takim
dokumentem jest te˝ norma PN-S-96025:2000, która obejmuje ca∏y za-
kres zagadnieƒ technicznych i technologicznych zwiàzanych z mma.

Norma ta zawiera postanowienia zwiàzane m.in. z kontrolà sk∏adu
mma, kontrolà dozowania sk∏adników podczas produkcji a tak˝e wyma-
gania dotyczàce gotowej warstwy, np.:
a) wg p. 2.3.3 – „Sk∏ad i uziarnienie mma powinny byç zgodne z recep-

tà. Odchy∏ki (przypadkowe) zawartoÊci sk∏adników mma (asfaltu oraz
ziaren frakcji wype∏niaczowych, piaskowych i grysowych oznaczo-
nych metodà analizy sitowej pe∏nej lub skróconej) w pojedynczej
próbce nie powinny byç wi´ksze od podanych w za∏àczniku A”. 

Sebastian Witczak *

Zak∏adowa Kontrola Produkcji 
mieszanek mineralno-asfaltowych 
wg PN-EN 13108-21:2006 (U)

* mgr in˝. Sebastian Witczak, 
TPA Instytut Badaƒ Technicznych Sp. z o.o.

1 PN-S-96025 „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”.



Poni˝ej przytoczona jest treÊç Tabeli A.1, za∏àcznika A normy 
PN-S-96025:2000.

Odchy∏ki sk∏adników mma 
(wg PN-S-96025:2000, Za∏àcznik A, Tabela A.1)

Sk∏adniki mma KR1 – KR2 KR3 – KR6

Ziarna pozostajàce na sitach o oczkach 
# w mm: 31,5; 22,4*; 25,0; 20,0; 16,0; ± 5,0 ± 4,0
12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0;4,0; 2,0

Ziarna pozostajàce na sitach o oczkach
# w mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18;  ± 3,0 ± 2,0
0,15; 0,075

Ziarna przechodzàce przez sito 
o oczkach # 0,075mm ± 2,0 ± 1,5

Asfalt ± 0,5 ± 0,3

* – kolejnoÊç podana wg PN-S-96025:2000

b) wg p. 3.3.2 – „Odchy∏ki masy dozowanych sk∏adników (w stosunku
do masy poszczególnych sk∏adników) nie powinny byç wi´ksze ni˝
±2%. Odchy∏ki masy dozowanych dodatków okreÊla laboratorium
opracowujàce recept´”.

c) wg p. 5 – „Mma oraz asfaltowà warstw´ nawierzchni uznaje si´ za
wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej normy, je˝eli: co naj-
mniej 95% wyników badaƒ i pomiarów, z uwzgl´dnieniem dopusz-
czalnych odchyleƒ, spe∏nia wymagania normy oraz nie wi´cej ni˝ 5%
wyników badaƒ i pomiarów, z uwzgl´dnieniem dopuszczalnych od-
chyleƒ zwi´kszonych o 30%, spe∏nia wymagania normy”.

Wielu z nas zapewne pami´ta, ˝e interpretacja ww. wymagaƒ nor-
my PN-S-96025:2000 by∏a zawsze kontrowersyjna i wywo∏ywa∏a du˝o
dyskusji w czasie prac kontraktowych, a szczególnie przy opracowywa-
niu koƒcowego operatu kolaudacyjnego.

Zak∏adowa Kontrola Produkcji mma wg EN 13108-21

Norma EN 13108-21 wprowadza definicj´ ZKP, która brzmi:
„Zak∏adowa Kontrola Produkcji (ZKP) – sta∏a wewn´trzna kontrola pro-
dukcji wykonywana przez producenta, podczas której wszystkie elemen-
ty, wymagania i zabezpieczenia stosowane przez producenta powinny
byç udokumentowane w systematyczny sposób w formie pisemnych
polityk i procedur. Taka dokumentacja systemu kontroli produkcji ma
umo˝liwiç otrzymanie wymaganych cech wyrobu oraz zapewniç efek-
tywne dzia∏anie sprawdzanego systemu kontroli produkcji”.

W kolejnych rozdzia∏ach i punktach normy EN 13108-21 podane sà
postanowienia dotyczàce ZKP, które b´dà dalej wymienione (z zachowa-
niem oryginalnej numeracji wg normy) i w skrócie omówione.

Wymagania (Rozdzia∏ 4)
Zak∏adowa Kontrola Produkcji (punkt 4.1)

ZKP jest sta∏à wewn´trznà kontrolà procesu produkcyjnego. Obej-
muje ona wymagania dotyczàce badaƒ, w celu zapewnienia zgodnoÊci
mma z deklarowanymi wynikami Badania Typu (ang. Type Test). Produ-
cent jest odpowiedzialny za stosowanie systemu ZKP zgodnego z wy-
maganiami niniejszej normy. Producent powinien ustanowiç, udoku-

mentowaç i utrzymywaç system ZKP w celu zapewnienia zgodnoÊci wy-
robu dostarczanego na rynek z za∏o˝onymi w∏aÊciwoÊciami.

System ZKP powinien obejmowaç regularne inspekcje i badania
oraz ocen´ wyników kontroli dostarczanych materia∏ów sk∏adowych do
produkcji mma, sprz´tu, procesu produkcji i gotowego wyrobu na pod-
stawie opracowanych procedur. System ZKP bazuje na podstawowych
wymaganiach EN ISO 90012, ale jego stosowanie nie powoduje ko-
niecznoÊci odwo∏aƒ do tej normy.

Plan jakoÊci (punkt 4.2)
Producent powinien ustanowiç i utrzymywaç swojà polityk´ i pro-

cedury zwiàzane z ZKP w planie jakoÊci.
Plan jakoÊci powinien zawieraç szczegó∏y pozwalajàce zidentyfiko-

waç i przeÊledziç procesy wp∏ywajàce bezpoÊrednio na jakoÊç wyrobu
i jego zgodnoÊç, a mianowicie:

❖ struktur´ organizacyjnà producenta zwiàzanà z jakoÊcià i zgod-
noÊcià

❖ nadzór nad dokumentacjà
❖ procedury kontrolne materia∏ów sk∏adowych oraz dostawców
❖ kontrol´ procesu produkcji
❖ wymagania dotyczàce dostaw i sk∏adowania wyrobu
❖ kalibracj´ i konserwacj´ instalacji produkcyjnych i kontrolnych 
❖ wymagania dotyczàce kontroli, sprawdzania procesów produk-

cji i wyrobu
❖ procedury post´powania w przypadku niezgodnoÊci
❖ cz´stoÊci kontroli i badaƒ

Organizacja (punkt 4.3)
Zgodnie z wymaganiami normy nale˝y:
❖ okreÊliç odpowiedzialnoÊç i uprawnienia personelu
❖ wyznaczyç przedstawiciela kierownictwa do nadzorowania

systemu ZKP
❖ przeprowadzaç audity wewn´trzne
❖ dokonywaç przeglàdów zarzàdzania
❖ ustaliç procedury nadzoru us∏ug podwykonawczych

Nadzór nad dokumentacjà (punkt 4.4)
Producent powinien ustanowiç i utrzymywaç udokumentowane pro-

cedury nadzorowania wszystkich dokumentów i danych zwiàzanych
z wymaganiami normy.

Procedury kontrolne (Rozdzia∏ 5)
Materia∏y sk∏adowe (punkt 5.1)

Dostawcy materia∏ów powinni zagwarantowaç, ˝e planowana wiel-
koÊç produkcji i dostaw b´dà utrzymywane bez szkodliwego wp∏ywu na
zgodnoÊç wyrobu. Dostawcy powinni otrzymaç w formie pisemnej spe-
cyfikacje i dopuszczalne tolerancje dla dostarczanych materia∏ów sk∏a-
dowych. Procedury kontrolne producenta powinny zweryfikowaç do-
stawców materia∏ów pod kàtem zapewnienia wymaganej jakoÊci mate-
ria∏ów i zapewnienia zgodnoÊci mma z Badaniem Typu. Materia∏y sk∏a-
dowe powinny byç transportowane i sk∏adowane w sposób pozwalajàcy
uniknàç wymieszania, zanieczyszczenia lub zniszczenia, które mogà
mieç wp∏yw na jakoÊç i zgodnoÊç wyrobu.
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2 Odpowiednikiem krajowym jest norma PN-EN ISO 9001:2001 „System Zarzàdzania
JakoÊcià.Wymagania”.



Dostawy materia∏ów (punkt 5.2)
Wszystkie materia∏y, które b´dà u˝ywane do produkcji mma, po-

winny byç dostarczane, sk∏adowane i zabezpieczone przed zanieczysz-
czeniem.

Nadzorowanie procesów (punkt 5.3)
Plan jakoÊci powinien zawieraç nast´pujàce pozycje:
❖ opis (diagram) przep∏ywu materia∏ów i procesów, jakim one

podlegajà od momentu dostarczenia na wytwórni´ do momentu
dostawy do odbiorcy

❖ zestawienie procedur przy pomocy których b´dzie utrzymywana
zgodnoÊç ze specyfikacjami

❖ plan monitorowania realizacji procesu, zgodnie z minimalnymi
cz´stoÊciami kontroli podanymi w EN 13108-21, Tabela 1).

Przemieszczanie, sk∏adowanie i dostawy (punkt 5.4)
Plan jakoÊci powinien zawieraç procedury opisujàce przemieszcza-

nie, sk∏adowanie i dostawy mma w sposób zapewniajàcy minimum ich
segregacji i degradacji, w okreÊlonym zakresie temperatur. Mma powin-
ny byç jednoznacznie identyfikowalne. Producent powinien przechowy-
waç dokumentacj´ z istotnymi danymi dotyczàcymi produkcji mma, tj.
dat´ i czas produkcji. Dane te muszà byç zapisane na kwicie dostaw-
czym lub innym dokumencie (np. liÊcie przewozowym).

Norma EN 13108-21 ma zastosowanie w sytuacji, gdy:
❖ producent jest odpowiedzialny za dostarczenie mma do odbior-

cy w∏asnymi samochodami,
❖ odbiorca odbiera mma z wytwórni w∏asnymi samochodami.
Plan jakoÊci powinien ÊciÊle okreÊlaç, kiedy koƒczy si´ odpowie-

dzialnoÊç producenta za jakoÊç mma.
Kalibracja i konserwacja wytwórni (punkt 5.5)

Plan jakoÊci powinien identyfikowaç wszystkie elementy wyposa˝e-
nia, które wymagajà kalibracji oraz ustalaç wymaganà dok∏adnoÊç kali-
bracji i dopuszczalne odchy∏ki. Cz´stoÊç kalibracji powinna byç zgodna
z wymaganiami podanymi w Tabeli 2 EN 13108-21. Wytwórnia powin-
na byç utrzymywana w stanie zapewniajàcym ciàg∏à zdolnoÊç wytwarza-
nia mma o wymaganych w∏aÊciwoÊciach i w zakresie dopuszczalnych
odchy∏ek. 

Kontrola i badania (Rozdzia∏ 6)
Wszystkie dostarczane materia∏y sk∏adowe powinny byç kontrolo-

wane i badane z wykorzystaniem procedur okreÊlonych w planie jakoÊci.
Norma EN 13108-21 okreÊla minimalne zakresy i cz´stoÊci badaƒ kru-
szyw (Tablica 3), wype∏niacza (Tablica 4), lepiszcza (Tablica 5), dodat-
ków (Tablica 6) oraz destruktu asfaltowego (Tablica 7).

Wynikowe mma powinny byç kontrolowane i badane z wykorzysta-
niem procedur okreÊlonych w planie jakoÊci. Szczegó∏owe zakresy
i cz´stoÊci badaƒ mma sà podane w Tablicy 8 (przedstawionej poni˝ej)
oraz w Za∏àczniku A normy EN 13108-21.

NiezgodnoÊci (Rozdzia∏ 7)
Producent powinien wprowadziç i utrzymywaç udokumentowane

procedury w celu zapewnienia, ˝e wyrób, który nie spe∏nia okreÊlonych
wymagaƒ nie b´dzie u˝yty.

Wszystkie dzia∏ania powinny byç udokumentowane. Dodatkowo po-
winien równie˝ funkcjonowaç system powiadamiania odbiorców, kiedy
wystàpi∏a dostawa wyrobu niezgodnego z okreÊlonà specyfikacjà.

NiezgodnoÊç mo˝e pojawiç si´ w czasie:
❖ przechowywania materia∏ów sk∏adowych,
❖ produkcji mma,
❖ przemieszczania, sk∏adowania lub dostawy mma.
W przypadku stwierdzenia niezgodnoÊci nale˝y znaleêç jej powód

i przeprowadziç skuteczne dzia∏ania korygujàce zgodnie z odpowiednià
procedurà zawartà w planie jakoÊci.

W przypadku niezgodnoÊci dotyczàcej materia∏ów sk∏adowych,
dzia∏ania korygujàce mogà polegaç na:

❖ przetworzeniu materia∏ów,
❖ dopasowaniu sterowania procesem, uwzgl´dniajàcym niezgod-

noÊç materia∏ów,
❖ odrzuceniu i usuni´ciu niezgodnych materia∏ów
W przypadku niezgodnoÊci dotyczàcej mma, dzia∏ania korygujàce

mogà polegaç na:
❖ wysy∏ce niezgodnej mma, ale poprzedzonej zgodà klienta na

dostarczenie wyrobu nie spe∏niajàcego wymagaƒ,
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Minimalny zakres i cz´stoÊç badaƒ mma (Tablica 8 wg EN 13108-21)

Kontrola/Badanie Cel Cz´stoÊç

Ocena organoleptyczna mma 

Temperatura

ZawartoÊç lepiszcza i sk∏ad ziarnowy

Pozosta∏e cechy zawarte w specyfikacji technicznej

Ocena wizualna przydatnoÊci samochodów do
transportu

Ocena wizualna czystoÊci samochodów 

Porównanie z normalnym wyglàdem, szczególne
zwrócenie uwagi na uziarnienie, jednorodnoÊç
mieszanki oraz równomiernoÊç otoczenia

Sprawdzenie zgodnoÊci z normà lub innà specyfikacjà

Zapewnienie zgodnoÊci mieszanki ze specyfikacjà

Ocenia zgodnoÊci

Sprawdzenie izolacji na samochodach 

Unikanie zanieczyszczeƒ

Ka˝dy za∏adunek

a) Zgodnie z wymaganiami procesu
b) Przy ka˝dym pobieraniu próbek

Za∏àcznik A normy

Jak w planie jakoÊci Za∏àcznik B

a) Przed pierwszym za∏adunkiem
b) W przypadku wàtpliwoÊci

Ka˝dy pojazd przed za∏adunkiem
mieszanki



❖ je˝eli wyprodukowana mma jest niew∏aÊciwego rodzaju, nale˝y
przeznaczyç jà do alternatywnego zastosowania,

❖ odrzuceniu mma,
❖ przetworzeniu mma, tak aby spe∏nia∏a okreÊlone wymagania

(np. poprzez recykling).
Plan jakoÊci powinien okreÊlaç dzia∏ania, jakie trzeba podjàç w pro-

cesie kontroli, gdy analizy wykazujà, ˝e powsta∏ wyrób niezgodny z wy-
maganiami (EN 13108-21, Za∏àcznik A).

Plan jakoÊci powinien okreÊlaç okolicznoÊci, w których klient jest
powiadamiany o wynikach badaƒ niezgodnych z wymaganiami.

Sprz´t kontrolny, pomiarowy i badawczy (Rozdzia∏ 8) 
Producent odpowiada za kontrol´, kalibracj´ oraz utrzymanie odpo-

wiedniego sprz´tu pomiarowego i badawczego.
Wymagania wobec sprz´tu badawczego:
❖ dok∏adnoÊç i cz´stoÊç kalibracji wg stosownej normy,
❖ odpowiednie u˝ywanie sprz´tu zgodnie z udokumentowanà pro-

cedurà,
❖ odpowiednie oznakowanie sprz´tu,
❖ prowadzenie i przechowywanie zapisów dotyczàcych kalibracji

Zapisy (Rozdzia∏ 9)
Wyniki ZKP powinny byç utrzymywane w formie pisemnej, np. miej-

sce, data i czas poboru próbek oraz szczegó∏owe dane o mma oraz bada-
nych materia∏ach sk∏adowych, wraz z innymi wa˝nymi informacjami.

Je˝eli badany materia∏ sk∏adowy lub mma nie spe∏nia wymagaƒ
specyfikacji, nale˝y zachowaç dane dotyczàce podj´tych dzia∏aƒ kory-
gujàcych w celu zapewnienia i utrzymania jakoÊci wyrobu. Zapisy po-
winny byç przechowywane przez minimum 5 lat lub przez okres wyma-
gany w odr´bnych przepisach danego kraju.

Szkolenia (Rozdzia∏ 10)
Producent powinien ustanowiç i utrzymywaç procedury szkolenia per-

sonelu majàcego wp∏yw na jakoÊç produkcji. Wszyscy pracownicy, których
praca wp∏ywa na jakoÊç wyrobu muszà mieç odpowiednie kwalifikacje. Ich
kompetencje muszà wynikaç z wykszta∏cenia, szkolenia lub doÊwiadczenia.
Zapisy ze szkoleƒ powinny byç utrzymywane w formie pisemnej.

Dopuszczalne odchy∏ki cz´stoÊci badaƒ MMA (Za∏àcznik A)
W za∏àczniku A do EN 13108-21 okreÊlone sà wymagania oraz cz´-

stoÊci badaƒ, które powinny byç stosowane do oceny zgodnoÊci mma
w czasie jej produkcji i dostawy.

Omawiana norma wprowadza nast´pujàcy podzia∏ mma:
❖ mieszanki drobnoziarniste – wszystkie mma do warstwy Êcieral-

nej (z wy∏àczeniem asfaltu lanego), wià˝àcej i podbudowy asfal-
towej o uziarnieniu D<16mm,

❖ mieszanki gruboziarniste – mma do warstwy wià˝àcej i podbu
dowy asfaltowej o uziarnieniu D≥16mm,

❖ asfalt lany (Gussasphalt) i Hot Rolled Asphalt – mieszanki drob-
noziarniste do warstwy Êcieralnej i wià˝àcej o uziarnieniu
D<16mm oraz mieszanki gruboziarniste o uziarnieniu D≥16mm.

Próbki do badaƒ z wytworzonej mma powinny byç pobierane na
wytwórni w sposób regularny i losowy, zgodnie z wymaganiami 
EN 12697-273 i EN 12697-284, w sposób reprezentujàcy ca∏à produk-

cj´. Nast´pnie nale˝y w nich oznaczyç zawartoÊç asfaltu oraz uziarnie-
nie mieszanki mineralnej.

Wyniki badaƒ powinny zostaç sprawdzone na zgodnoÊç z kryteria-
mi podanymi w EN 13108-21 w Tabeli A.1, a nast´pnie zaklasyfikowa-
ne jako zgodne lub niezgodne z tymi kryteriami.

Norma wprowadza równie˝ poj´cie Produkcyjnego Poziomu Zgod-
noÊci (ang. Operating Compliance Level – w skrócie OCL), który mo˝e
byç oceniany jednà z dwóch poni˝szych metod:

❖ metodà pojedynczego wyniku (wg EN 13108-21, p. A. 3.2),
❖ metodà Êredniej z czterech wyników (wg EN 13108-21, p. A. 3.3).
Nale˝y dokonaç wyboru pomi´dzy tymi dwoma metodami,

poniewa˝ tylko jedna metoda mo˝e byç stosowana na danej wy-
twórni w okreÊlonym czasie.

OCL jest miarà pe∏nego stanu kontroli procesu produkcji i bazuje
na poprzednich 32 wynikach badaƒ wszystkich produkowanych mma,
a nie na indywidualnym wyrobie lub typie wyrobu.

Na podstawie jednej z powy˝szych metod oznacza si´ liczb´ wyni-
ków niezgodnych z wymaganiami i klasyfikuje si´ OCL wytwórni jako A,
B lub C wg kryteriów podanych w Tabeli A.2 normy EN 13108-21.

Do zakwalifikowania wyniku oceny mma jako „niezgodny” wystar-
czy niezgodnoÊç dopuszczalnych odchy∏ek jednego z szeÊciu spraw-
dzanych parametrów mma (przesiew mieszanki mineralnej przez 5 sit:
D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, sito
charakterystyczne dla kruszywa drobnego, 0,063 mm i zawartoÊç asfal-
tu), wymienionych w Tabeli A.1 normy EN 13108-21. 

Metoda pojedynczego wyniku 
(Za∏àcznik A, punkt A. 3.2)

OCL wytwórni powinien byç okreÊlany na podstawie kryteriów po-
danych w Tabeli A.2. Wyniki pojedynczych badaƒ powinny zostaç skla-
syfikowane jako zgodne lub niezgodne na podstawie wymagaƒ okreÊlo-
nych w Tabeli A.1

Liczba wyników niezgodnych w poprzednich (ostatnich) 32 bada-
niach s∏u˝y do okreÊlenia OCL wytworni. Ciàg∏a kontrola OCL powinna
byç prowadzona na bie˝àco na wytwórni.

W przypadku, gdy wi´cej ni˝ 8 z poprzednich 32 wyników jest nie-
zgodnych, wyposa˝enie i procedury danej wytwórni powinny byç pod-
dane natychmiastowej i pe∏nej kontroli.

Metoda Êredniej z czterech wyników 
(Za∏àcznik A, punkt A. 3.3)

OCL wytwórni powinien byç okreÊlany na podstawie kryteriów po-
danych w Tabeli A.2. Wyniki powinny byç analizowane w 4-ro elemen-
towych grupach tej samej mma. Wynik Êredni dla ka˝dej grupy powi-
nien zostaç sklasyfikowany jako zgodny lub niezgodny na podstawie
wymagaƒ okreÊlonych w Tabeli A.1.
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3 Odpowiednikiem krajowym jest PN-EN 12697-27:2005 „Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 27:
Pobieranie próbek”.

4 Odpowiednikiem krajowym jest PN-EN 12697-28:2005 „Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 28:
Przygotowanie próbek do oznaczania zawartoÊci lepiszcza, zawartoÊci wody i
uziarnienia”.



Liczba niezgodnych Êrednich wyników w poprzednich (ostatnich)
oÊmiu grupach 4-ro elementowych (razem 32 pojedyncze wyniki) s∏u-
˝y do okreÊlenia OCL wytwórni. Na wytwórni powinna byç prowadzona
na bie˝àco ciàg∏a kontrola OCL.

W przypadku, gdy wi´cej ni˝ 4 Êrednie z poprzednich 8 sà niezgod-
ne, wyposa˝enie i procedury danej wytwórni powinny byç poddane na-
tychmiastowej i pe∏nej kontroli.

Cz´stoÊç badaƒ gotowej mma (Za∏àcznik A, Tabela A.3)
Minimalna cz´stoÊç badaƒ mma wg EN 13108-21 (Tabela A.3) mo˝e

byç wybrana z poÊród kategorii (X, Y, Z) i zale˝y od OCL (A, B, C), przy czym:
– Z jest kategorià minimalnej cz´stoÊci badaƒ, która musi byç sto-

sowana w ka˝dym przypadku, a kategorie X i Y, wymagajàce wy˝szej
cz´stoÊci badaƒ, mogà byç ustalone w warunkach kontraktowych,

– minimalna cz´stoÊç badaƒ dla OCL A, B lub C zale˝y wy∏àcznie
od pracy wytwórni (im bardziej produkcja mma jest jednorodna tym
mniejsza jest wymagana minimalna cz´stoÊç badaƒ).

Cz´stoÊç badaƒ mma powinna byç okreÊlana na bazie wyni-
ków tygodniowych, zgodnie z wymaganiami podanymi w Tabeli
A.3 normy EN 13108-21), na podstawie najni˝szego poziomu OCL
osiàgni´tego w poprzednim tygodniu.

Minimalna cz´stoÊç badaƒ gotowej mma 
(wg EN 13108-21, Tabela A. 3)

Kategoria
OCL A OCL B OCL C

[ton / badanie] [ton / badanie] [ton / badanie]

X 600 300 150

Y 1000 500 250

Z 2000 1000 500

Dodatkowo przy mniejszych wydajnoÊciach wytwórni nale˝y wyko-
naç przynajmniej 1 badanie na 5 dni roboczych.

Podane w Tabeli A. minimalne cz´stoÊci badaƒ zosta∏y przygoto-
wane jako tymczasowe do czasu, kiedy nie zostanà opracowane bardziej
kompletne dane statystyczne.

We wszystkich przypadkach cz´stoÊç badaƒ jest zmienna i zwi´k-
sza si´ wraz z obni˝aniem si´ obliczonego poziomu zgodnoÊci.

WartoÊci okreÊlone w Tabeli A.3 dotyczà jednego badania wg
metody pojedynczego wyniku lub Êredniej z czterech wyników.
Przy stosowaniu metody Êredniej z czterech wyników, dla ka˝dej
Êredniej wartoÊci tona˝ z Tabeli A.3 nale˝y pomno˝yç przez 4.
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Dopuszczalne odchy∏ki do oceny zgodnoÊci produkcji mma, w procentach bezwzgl´dnych (wg EN 13108-21, Tabela A.1)

Ârednia z czterech próbek
Odchy∏ki w stosunku do za∏o˝onego sk∏adu 

(wg p. A.3.3)
Dozwolone odchylenie Êrednie od za∏o˝onej 

wartoÊci (wg p. A. 5)

Pojedyncze próbki
Odchy∏ki w stosunku do za∏o˝onego sk∏adu (wg p. A.3.2)

mma 
drobno-ziarniste asfalt lany

mma 
grubo-ziarniste

mma 
drobno-ziarniste asfalt lany

mma 
grubo-ziarniste

Przechodzi przez
[% m/m]

Sito D -8 / +5 -9 / +5 -8 / +5 ±4 ±5 ±4

Sito D/2 lub sito 
charakterystyczne dla kruszywa ±7 ±9 ±8 ±4 ±4 ±4
grubego 

Sito 2 mm ±6 ±7 ±8 ±3 ±3 ±3

SSito charakterystyczne dla 
kruszywa drobnego 

±4 ±5 – ±2 ±2 –

Sito 0,063 mm ±2 ±3 ±4 ±1 ±2 ±2

ZawartoÊç asfaltu ±0,5 ±0,6 ±0,5 ±0,3 ±0,3 ±0,25

Klasyfikacja OCL wytwórni (wg EN 13108-21, Tabela A.2)

Pojedynczy wynik
Liczba wyników niezgodnych w poprzednich 

32 badaniach

Ârednia z czterech wyników
Liczba wyników niezgodnych w poprzednich 

8 Êrednich z badaƒ

0 – 2

3 – 6

> 6

0

1

≥2

A

B

C

Produkcyjny Poziom ZgodnoÊci
OCL

Od autora: W t∏umaczeniu Tabeli A.1 pomini´to wymagania okreÊlone dla mieszanek typu Hot Rolled Asphalt.



Przy uruchamianiu nowej lub przenoszeniu wytwórni, nale˝y przy-
jàç cz´stoÊç badaƒ na poziomie OCL C, a˝ do momentu wykonania 32
badaƒ. Cz´stoÊç badaƒ mo˝e zostaç wtedy zmieniona na podstawie
oceny zgodnoÊci wynikajàcej z otrzymanych 32 wyników badaƒ.

W przypadku przestoju wytwórni trwajàcego 3 miesiàce lub d∏u˝ej
lub po powa˝nych naprawach i remoncie, OCL powinien byç obni˝ony
o jeden poziom w stosunku do ostatniego i utrzymany do czasu uzyska-
nia 32 wyników badaƒ z nowego okresu funkcjonowania wytwórni.

Ârednie odchylenie (Za∏àcznik A, punkt A. 5)
Po okreÊleniu OCL wytwórni z u˝yciem jednej z dwóch opisanych

powy˝ej metod, dla wszystkich wyników badaƒ okreÊla si´ dodatkowo
Êrednie odchylenie ka˝dego sprawdzanego parametru (przesiew przez
sita: D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm
i 0,063 mm oraz zawartoÊç asfaltu).

Dla ka˝dej z grup wyrobów (mma drobnoziarniste, gruboziarni-
ste, asfalt lany), nale˝y wykonaç oddzielnie obliczenia Êredniego od-
chylenia ka˝dego z parametrów dla poprzednich (ostatnich) 32 wyni-
ków badaƒ.

Je˝eli Êrednie odchylenia przekraczajà odpowiednie wartoÊci poda-
ne w Tabeli A.1 normy EN 13108-21, nale˝y uznaç wyrób za niezgodny
i podjàç odpowiednie dzia∏ania korygujàce. OCL powinien zostaç obni-
˝ony o 1 poziom na taki okres, kiedy Êrednia odchyleƒ b´dzie poza do-
puszczalnym zakresem.

Dodatkowe badania w∏aÊciwoÊci mma (Za∏àcznik D)

Za∏àcznik D normy EN 13108-21 przedstawia metod´ okreÊlania fi-
zycznych w∏aÊciwoÊci próbek mma pobranych z normalnej produkcji.
Otrzymane wyniki powinny byç deklarowane i wykorzystywane jako do-
datkowe do rozszerzonej walidacji Badania Typu mma.

Próbki powinny byç pobierane zgodnie z EN 12697-27. W ka˝dym
przypadku próbki do badaƒ powinny byç przygotowane dok∏adnie w ta-
ki sam sposób jak próbki u˝ywane do Badania Typu wyrobu. Dotyczy to
szczególnie tej samej metody zag´szczania próbek.

Próbki powinny byç pobierane zgodnie z cz´stoÊciami podanymi
w Tabeli D.1 (Za∏àcznik D).

Jedynym dodatkowym badaniem, które przywo∏uje norma EN 13108-
21 w odniesieniu do betonu asfaltowego oraz mieszanki SMA jest bada-

nie zawartoÊci wolnych przestrzeni wg EN 12697-85, zaÊ dla asfaltu lane-
go badanie penetracji stemplem na kostkach wg EN 12697-206.

Praktyczne zastosowanie wymagaƒ 
normy EN 13108-21 – przyk∏ady

Po tej dosyç skomplikowanej cz´Êci zwiàzanej z omówieniem wy-
magaƒ dotyczàcych ZKP mma wg EN 13108-21 przyszed∏ wreszcie czas
na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

W tym celu zosta∏y wybrane losowo dwie wytwórnie, z ca∏ego gro-
na wytwórni obs∏ugiwanych na bie˝àco przez TPA w roku 2006 na tere-
nie Europy, oznaczone w dalszej cz´Êci jako WA i WB.

Dane wejÊciowe z przyk∏adowej wytwórni oznaczonej jako WA
przedstawiajà si´ nast´pujàco:
1) IloÊç pojedynczych wyników badaƒ mma u˝ytych do oceny zgodno-

Êci mma metodà pojedynczego wyniku – 302 szt.;
2) IloÊç wyników badaƒ mma do oceny zgodnoÊci mma metodà Êredniej

z czterech wyników badaƒ – 65 grup po 4 wyniki badaƒ = 260 szt. 
(42 wyniki badaƒ dla ró˝nych mma nie da∏y si´ ju˝ pogrupowaç w gru-
py 4-ro elementowe);

3) IloÊç rodzajów produkowanych mma drobnoziarnistych w wytwórni
WA – 7 szt. (w tym 6 szt., dla których uzyskano wi´cej ni˝ 4 wyniki
badaƒ dla danej mma – mo˝liwoÊç stosowania w metodzie Êredniej
z czterech);

4) IloÊç rodzajów produkowanych mma gruboziarnistych w wytwórni
WA – 17 szt. (w tym 12 szt., dla których uzyskano wi´cej ni˝ 4 wy-
niki badaƒ dla danej mma – mo˝liwoÊç stosowania w metodzie Êred-
niej z czterech).

Dane wejÊciowe z przyk∏adowej wytwórni oznaczonej jako WB
przedstawiajà si´ nast´pujàco:
1) IloÊç pojedynczych wyników badaƒ mma u˝ytych do oceny zgodno-

Êci mma metodà pojedynczego wyniku – 391 szt.;
2) IloÊç wyników badaƒ mma do oceny zgodnoÊci mma metodà Êredniej

z czterech wyników badaƒ – 89 grup po 4 wyniki badaƒ = 356 szt. 
(35 wyników badaƒ dla ró˝nych mma nie da∏o si´ ju˝ pogrupowaç
w grupy 4-ro elementowe);

3) IloÊç rodzajów produkowanych mma drobnoziarnistych w wytwórni
WB – 4 szt. (dla wszystkich mma uzyskano wi´cej ni˝ 4 wyniki ba-
daƒ dla danej mma);

4) IloÊç rodzajów produkowanych mma gruboziarnistych w wytwórni
WB – 12 szt. (w tym 10 szt., dla których uzyskano wi´cej ni˝ 4 wy-
niki badaƒ dla danej mma – mo˝liwoÊç stosowania w metodzie Êred-
niej z czterech);

5) IloÊç rodzajów produkowanych mma asfaltu lanego w wytwórni WB –
2 szt. (w tym 1 szt., dla których uzyskano wi´cej ni˝ 4 wyniki badaƒ dla
danej mma – mo˝liwoÊç stosowania w metodzie Êredniej z czterech).

Rezultaty analizy wyników badaƒ dwiema wczeÊniej opisanymi me-
todami zosta∏y przedstawione oddzielnie dla ka˝dej wytwórni 
(Rys. 1 i 2 – wytwórnia WA, Rys, 3 i 4 – wytwórnia WB). Wynikiem ana-
lizy ka˝dej z metod jest liczba stwierdzanych niezgodnoÊci mma pod-
czas ca∏ego okresu produkcyjnego (na bie˝àco), s∏u˝àca do okreÊlenia
Produkcyjnego Poziomu ZgodnoÊci mma (OCL).

W celu ∏atwiejszej analizy wyników ocen´ OCL uzyskanà ka˝dà
metodà naniesiono na jeden wykres, oddzielnie dla wytwórni WA
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5 Odpowiednikiem krajowym jest PN-EN 12697-8:2005 „Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 8: Oznaczanie zawar-
toÊci wolnej przestrzeni”.

6 Odpowiednikiem krajowym jest PN-EN 12697-20:2004(U) „Mieszanki mineralno-asfal-
towe. Metody badaƒ mieszanek mineralno-asfaltowych na goràco. Cz´Êç 20: Badanie
g∏´bokoÊci wg∏´bienia przy u˝yciu próbek szeÊciennych lub Marshalla”.

Cz´stoÊç dodatkowych badaƒ mma 
(wg EN 13108-21, Za∏àcznik D, Tabela D.1)

Poziom Cz´stoÊç badaƒ

A co 10 000 t

B co 5 000 t

C co 3 000 t



(Rys. 5) i WB (Rys. 6). Cyfry wyst´pujàce na osi poziomej oznaczajà
kolejne tygodnie kalendarzowe roku 2006, w których zgodnie z normà
okreÊlano OCL (na podstawie maksymalnej liczby stwierdzonych nie-
zgodnoÊci).

Jak widaç na przedstawionych wykresach (Rys. 5 i 6), wyniki ana-
lizy OCL z u˝yciem obu dost´pnych metod normowych dosyç mocno
ró˝nià si´ od siebie. Mo˝na wnioskowaç, ˝e analiza metodà Êredniej
z czterech wyników (przy bardziej rygorystycznych wymaganiach sta-
wianym wynikom Êrednim) daje gorsze wyniki ni˝ analiza metodà poje-
dynczego wyniku. Ju˝ samo przygotowanie danych do analizy (grupo-
wanie po cztery wyniki tej samej mieszanki) jest bardziej problematycz-
ne ni˝ w metodzie pojedynczego wyniku (wyniki zestawiono i analizo-
wano w kolejnoÊci chronologicznej). Co wi´cej w metodzie Êredniej

z czterech wyników nie analizuje si´ wszystkich otrzymanych wyników,
poniewa˝ zawsze pozostanà jakieÊ pojedyncze wyniki, których nie da si´
po∏àczyç po cztery dla tej samej mma.

Dla wszystkich wyników badaƒ z danej wytwórni okreÊlano równie˝
zgodnie z normà odchylenie poszczególnych parametrów: przesiew
przez sita D, D/2, 2 mm i 0,063 mm oraz zawartoÊç asfaltu.

Dla ka˝dej z grup wyrobów (mma drobnoziarniste, gruboziarniste,
asfalt lany) z danej wytwórni wykonywano oddzielnie obliczenia Êred-
niego odchylenia ka˝dego z parametrów dla ostatnich 32 analiz.

W ˝adnym przypadku obliczone Êrednie odchylenia nie przekroczy-
∏y wartoÊci podanych w Tabeli A.1 (EN 13108-21, za∏àcznik A), tak wi´c
OCL pozosta∏ na poziomie okreÊlonym jednà z dwóch powy˝szych me-
tod dla danej wytwórni.
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Rys. 3. ZKP wg EN 13108-21, metoda pojedynczego wyniku – 
wytwórnia WB

Rys. 4. ZKP wg EN 13108-21, metoda Êredniej z czterech wyników –
wytwórnia WB

Rys. 5. ZKP wg EN 13108-21, zestawienie wyników OCL – 
wytwórnia WA

Rys. 6. ZKP wg EN 13108-21, zestawienie wyników OCL – 
wytwórnia WB

Rys. 2. ZKP wg EN 13108-21, metoda Êredniej z czterech wyników –
wytwórnia WA

Rys. 1. ZKP wg EN 13108-21, metoda pojedynczego wyniku – 
wytwórnia WA



Podsumowanie i wnioski 

W ten oto sposób uda∏o nam si´ dotrzeç do koƒca niniejszego ar-
tyku∏u. Nie wszystkie wymagania normy zosta∏y omówione w sposób
pe∏ny, pomini´to te˝ omawianie za∏àczników informacyjnych wyst´pujà-
cych w normie. Mo˝e ju˝ nied∏ugo norma EN 13108-21 uka˝e si´
w polskiej wersji j´zykowej, tak wi´c bez problemów b´dzie mo˝na si´
z nià zapoznaç.

Na koniec pozostaje jeszcze przedstawienie ogólnych wniosków,
które mo˝na wyciàgnàç po przeczytaniu normy EN 13108-21, a przede
wszystkim po wykonaniu pierwszych analiz rzeczywistych wyników ba-
daƒ mma produkowanych na ró˝nych wytwórniach:

1. Zgodnie z wymaganiami EN 13108-21 ka˝dy producent mma jest
odpowiedzialny za wprowadzenie i utrzymywanie na wytwórni Zak∏a-
dowej Kontroli Produkcji (polityka, procedury) zgodnie z opracowa-
nym przez siebie Planem JakoÊci;

2. Norma EN 13108-21 podaje dwie metody oceny zgodnoÊci mma,
jednak przytoczone przyk∏ady wskazujà na istotne ró˝nice, które wy-
st´pujà przy interpretacji otrzymanych wyników badaƒ za pomocà
obu metod. Nale˝y przeprowadziç jeszcze wi´cej szczegó∏owych
analiz wyników badaƒ dla ró˝nych wytwórni, celem porównania wyni-
ków otrzymywanych obiema metodami. W Polsce powinna zostaç
przyj´ta jedna metoda oceny zgodnoÊci mma;

3. Ocena jakoÊci produkowanej mma wg EN 13108-21 na podstawie staty-
styki wyników jest istotnà zmianà w stosunku do PN-S-96025:2000, wg
której oceniano mma na podstawie pojedynczego wyniku;

4. Wymagania normy EN 13108-21 mobilizujà producenta do utrzymy-
wania produkcji mma na wysokim poziomie – im wy˝szy OCL wy-

twórni tym mniejsza liczba badaƒ przypadajàcych na wyprodukowa-
nà iloÊç mma (ograniczenie kosztów);

5. Ka˝dy klient b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç porównania ró˝nych wytwórni na
podstawie jednolitych kryteriów wprowadzonych przez nowà norm´
(OCL);

6. I na koniec najwa˝niejsza rzecz, o której czasami zapomina si´ w co-
dziennej praktyce budowlanej. Norma EN 13108-21 wyraênie wskazu-
je na koniecznoÊç istnienia Êcis∏ej wspó∏pracy pomi´dzy producentem
mieszanek mineralno-asfaltowych i laboratorium. Bez prawid∏owej
kontroli produkcji mma oraz kontroli dostarczanych materia∏ów sk∏ado-
wych trudno jest wyprodukowaç mma, która spe∏nia∏aby za∏o˝one wy-
magania jakoÊciowe. O konsekwencjach tego faktu nie trzeba chyba
przekonywaç u˝ytkowników wielu dróg w naszym kraju...

Chcia∏bym, aby ten artyku∏ omawiajàcy norm´ EN 13108-21 za-
ch´ci∏ wszystkich zainteresowanych jej tematykà do dyskusji, która
pozwoli nam wszystkim przygotowaç si´ na nieuniknionà koniecz-
noÊç stosowania si´ do jej wymagaƒ. Mam te˝ nadziej´, ˝e dla pozo-
sta∏ych osób, którzy ciàgle „walczà na budowach” z nieustannie po-
jawiajàcymi si´ problemami technicznymi, ju˝ nied∏ugo wymagania
tej normy nie stanà si´ kolejnym problemem, z którym b´dà musieli
si´ zmagaç.

Byç mo˝e ktoÊ z Paƒstwa ju˝ zdà˝y∏ wykonaç jakieÊ analizy wyników
badaƒ mma, lub te˝ ma jakieÊ doÊwiadczenia zwiàzane z pierwszymi
próbnymi zastosowaniami normy EN 13108-21 i by∏by ch´tny przedsta-
wiç to na ∏amach kwartalnika PSWNA. Pami´tajmy, ˝e ju˝ nied∏ugo nor-
ma ta zacznie funkcjonowaç w naszym kraju, wi´c lepiej ju˝ teraz spró-
bujmy wyjaÊniç wszystkie wàtpliwoÊci i odpowiedzmy sobie na nasuwa-
jàce si´ pytania.
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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
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Wst´p

Na poczàtku musimy sobie jasno powiedzieç, ˝e w polskiej tech-
nicznej terminologii drogowej u˝ywaliÊmy zawsze nazwy „wype∏niacz”,
a nie jak wprowadza norma PN-EN 13043:2004 „kruszywo wype∏niajà-
ce”. Dlatego te˝ w dalszej cz´Êci artyku∏u, aby nie powodowaç nowych,
z∏ych nawyków b´dzie u˝ywane s∏ownictwo wprowadzone przez doku-
ment WT Kruszywa MMA PU – 2006 (niepublikowany). Równie˝ przy
odwo∏aniach do norm badawczych (PN-EN 1097-7, PN-EN 1097-4,
PN-EN 13179-1, PN-EN 13179-2) b´dzie u˝ywane skorygowane na-
zewnictwo.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13043 (oczywiÊcie ze sko-
rygowanym nazewnictwem technicznym) „wype∏niaczem nazywamy
kruszywo, którego wi´ksza cz´Êç przechodzi przez sito
0,063 mm i które mo˝e byç dodawane do materia∏ów budowla-
nych w celu uzyskania pewnych w∏aÊciwoÊci”.

Norma ta podaje jeszcze nast´pujàce definicje:
„Wype∏niacz dodany – wype∏niacz pochodzenia mineralne-

go, wytworzony oddzielnie”
„Wype∏niacz mieszany – wype∏niacz pochodzenia mineral-

nego wymieszany z wodorotlenkiem wapnia”
Wed∏ug [1] nie nale˝y stosowaç wapna palonego, poniewa˝ w re-

zultacie póêniejszej hydratacji mo˝e powodowaç nawet 2,2-krotne
zwi´kszenie jego obj´toÊci.

Wype∏niacze mineralne stosowane do mieszanek mineralno-asfal-
towych mo˝emy podzieliç ze wzgl´du na pochodzenie na:

❖ màczki wapienne,
❖ py∏y mineralne zawarte w kruszywie, uzyskane przy przejÊciu

kruszywa przez suszark´,
❖ py∏y mineralne pochodzàce z instalacji odpylajàcej gazy odlo-

towe suszarki kruszywa wyposa˝onej w filtr workowy.
Wobec powy˝szych informacji mo˝na uznaç, ˝e po wejÊciu w ˝ycie

WT Kruszywa MMA PU – 2006 oprócz wype∏niacza dodanego (màczki
wapiennej) b´dzie mo˝na u˝ywaç równie˝ innych wype∏niaczy, po spe∏-
nieniu przez nie okreÊlonych wymagaƒ. 

W∏aÊciwoÊci wype∏niaczy wapiennych by∏y tematem wielu prac ba-
dawczych, natomiast cechy innych wype∏niaczy uzyskanych z instalacji
wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych pozostajà wcià˝ ma∏o po-
znane [2].

Wype∏niacz odgrywa znaczàcà rol´ wÊród sk∏adników u˝ywanych
do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Razem z asfaltem two-
rzy on mastyks, który wype∏nia wolne przestrzenie miedzy ziarnami kru-
szywa a poprzez zwi´kszenie tarcia wewn´trznego poprawia w∏aÊciwoÊci
usztywniajàce ca∏ej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dlatego te˝ bardzo
istotne jest zoptymalizowanie iloÊci wype∏niacza w stosunku do iloÊci
asfaltu [1].

Terminologia

We wst´pie zosta∏ ju˝ poruszony problem zwiàzany z terminologià
technicznà dotyczàcà okreÊleƒ „wype∏niacz” i „kruszywo wype∏niajàce”.

Nie jest to jednak jedyna nieÊcis∏oÊç, która w „nowatorski” sposób
zosta∏a wprowadzona do przet∏umaczonych, nowych norm PN-EN.

W Tabeli 1 zosta∏y przedstawione inne ró˝nice w nazewnictwie
wprowadzonym przez PN-EN 13043:2004 (w cz´Êci dotyczàcej wype∏-
niaczy) a nazewnictwem stosowanym w WT Kruszywa MMA PU-2006
(znanym jeszcze niedawno jako Dokument Aplikacyjny do PN-EN
13043:2004).

Badania wype∏niaczy wg Norm Europejskich

Pod koniec roku 2006 w Centrum Innowacji TPA Instytut Badaƒ
Technicznych w Pruszkowie wykonano badania w∏aÊciwoÊci usztywnia-
jàcych pi´ciu ró˝nych wype∏niaczy (Fot. 1). Celem badaƒ by∏o spraw-
dzenie wymagaƒ fizycznych w Êwietle wymogów stawianych wype∏nia-
czom przez PN-EN 13043:2004.

Poniewa˝ do badaƒ „Wolnych przestrzeni w suchym zag´szczonym
wype∏niaczu wg PN-EN 1097-4” oraz „Przyrostu temperatury mi´knie-

Kruszywo wype∏niajàce czy 
wype∏niacz? Pierwsze próby badaƒ 
wype∏niaczy wg wymagaƒ PN-EN

* mgr in˝. Monika Plizga, mgr in˝. Sebastian Witczak,
TPA Instytut Badaƒ Technicznych Sp. z o.o.

Monika Plizga, Sebastian Witczak *

Fot. 1. Widok próbek badanych wype∏niaczy



nia mieszanki wype∏niacz – asfalt, oznaczonego metodà pierÊcienia
i kuli wg PN-EN 13179-1” potrzebna jest wartoÊç g´stoÊci, zosta∏a ona
okreÊlona wg PN-EN 1097-7. 

W tym miejscu nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-EN 1097-7 g´stoÊç wype∏niacza nale˝y podawaç
jako Êrednià arytmetycznà z trzech oznaczeƒ zaokràglonà do 
0,01 Mg/m3. Jest to zmiana w stosunku do obecnie stosowanych do-
kumentów technicznych dotyczàcych badania g´stoÊci kruszyw 
(np. zeszyt IBDiM nr 64), gdzie wynik powinien byç podawany z do-
k∏adnoÊcià do 0,001 g/cm3.

Oznaczenie wolnych przestrzeni w suchym, zag´szczonym
wype∏niaczu wg PN-EN 1097-4

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1097-4 badanie nale˝y wy-
konywaç w „urzàdzeniu zag´szczajàcym wykonanym z utwardzanej sta-

li” (Fot. 2). Urzàdzenie to zwane jest potocznie aparatem Rigdena, od
nazwiska twórcy koncepcji wolnych przestrzeni (okreÊlenie „Rigden”
pojawia si´ w p. 5.3.3.1 normy PN-EN 13043:2004 oraz w za∏àczniku
B do normy PN-EN 1097-4). 

W zakresie normy PN-EN 1097-4 podano, ˝e badanie ma zastoso-
wanie do wype∏niaczy naturalnych i pochodzenia sztucznego, chocia˝
nie zdefiniowano tych wype∏niaczy i nie wyst´pujà one równie˝ w PN-
-EN 13043:2004. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e badanie wykonujemy na
tej cz´Êci wype∏niacza, która przechodzi przez sito 0,125mm.

Wolne przestrzenie w suchym wype∏niaczu jest to obj´toÊç prze-
strzeni wype∏nionej powietrzem w wype∏niaczu po jego zag´szczeniu
metodà znormalizowanà. 

Zgodnie z wymaganiami normy zag´szczanie wype∏niacza polega
na 100-krotnym swobodnym spadku bloku wraz z t∏okiem z okreÊlonej
wysokoÊci równej 102,0±1mm, w odst´pie czasu po ~1s. Oznaczanie
wykonuje si´ dla trzech oddzielnych próbek a wynik oblicza si´ ze wzo-
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Punkt Zapis w PN-EN 13043:2004 Zapis w WT Kruszywa MMA PU-2006

5.2.2 „szkodliwe py∏y” „jakoÊç py∏ów” – zmiana tytu∏u w tym punkcie jest zgodna
z tytu∏em p. 4.1.5 normy PN-EN 13043

5.3.1 „ZawartoÊç wody w dodanym wype∏niaczu..”. „ZawartoÊç wody w wype∏niaczu..”.

5.3.2 „G´stoÊç ziarn” „G´stoÊç ziaren”

5.3.3.1 „Puste przestrzenie suchego zag´szczonego wype∏niacza (Rigden)” „Wolne przestrzenie w suchym zag´szczonym wype∏niaczu”

5.3.3.1 „EN 1094-4” „PN-EN 1097-4”

5.3.3.2 „Badanie kruszywa wype∏niajàcego do mieszanek bitumicznych „Przyrost temperatury mi´knienia mieszanki wype∏niacz – asfalt,
metodà „pierÊcienia delta i kuli” oznaczony metodà pierÊcienia i kuli”

5.3.3.2 Tablica 26: „Kategorie pierÊcienia delta i kuli dla kruszywa Tablica 26: „Kategorie przyrostu temperatury mi´knienia
wype∏niajàcego” mieszanki wype∏niacz – asfalt”

5.3.3.2 Tablica 26 – niespójnoÊç oznaczeƒ w tytule tablicy i klasyfikacji – Tablica 26 – pozosta∏o tylko oznaczenie DR&B

DR&B oraz DRiB

5.4.3 „ZawartoÊç w´glanu wapnia w kruszywie wype∏niajàcym z wapienia” „ZawartoÊç w´glanu wapnia w wype∏niaczu wapiennym”

5.5.1 „Ocena prawid∏owoÊci produkcji wype∏niacza powinna obejmowaç „Ocena prawid∏owoÊci produkcji wype∏niacza do mieszanek
sprawdzenie co najmniej jednej z nast´pujàcych w∏aÊciwoÊci”. mineralno-asfaltowych powinna obejmowaç oznaczenie

w∏aÊciwoÊci wg p. 5.5.2 oraz wg p. 5.5.3 w przypadku popio∏u
lotnego z w´gla, stosowanego jako wype∏niacz. Badania innych
w∏aÊciwoÊci, wymienionych w p. 5.5.4, 5.5.5 i 5.5.6 mogà byç
dodatkowo wykonywane przez producentów do oceny
prawid∏owoÊci produkcji wype∏niacza.

5.5.2 „Liczba bitumiczna wype∏niacza dodanego” „Liczba asfaltowa wype∏niacza dodanego”

5.5.4 „G´stoÊç ziarn wype∏niacza dodanego” „G´stoÊç ziaren wype∏niacza dodanego”

5.5.5 „Zakres wartoÊci deklarowanych przez producenta powinien „Rozpi´toÊç odchy∏ek od wartoÊci g´stoÊci deklarowanej
mieÊciç si´ w przedziale mi´dzy 0,5 Mg/m3 i 0,9 Mg/m3” przez producenta powinna mieÊciç si´ w przedziale

mi´dzy 0,5 Mg/m3 i 0,9 Mg/m3”

5.5.6 „Badanie wg Blaine” „Badanie wg Blaine’a”

5.5.6 „Przedzia∏ wartoÊci deklarowanych przez producenta nie powinien „Rozpi´toÊç odchy∏ek od wartoÊci powierzchni w∏aÊciwej 
byç wi´kszy ni˝ 140 m2/kg” – czyli np. 4000 – 4140 m2/kg deklarowanej przez producenta nie mo˝e byç wi´ksza

ni˝ 140 m2/kg” – czyli np. 4000±140 m2/kg

Tabela 1. Zestawienie ró˝nic w nazewnictwie dotyczàcym wype∏niaczy



ru podanego w normie, uwzgl´dniajàc mas´ zag´szczonej próbki, jej
obj´toÊç i g´stoÊç wype∏niacza.

Przyrost temperatury mi´knienia mieszanki wype∏niacz –
asfalt wg PN-EN 13179-1:2002

Badanie polega na oznaczeniu przyrostu temperatury mi´knienia
mieszanki asfaltu z wype∏niaczem, sk∏adajàcej si´ z 37,5% obj´toÊci
wype∏niacza i 62,5% obj´toÊci asfaltu w stosunku do temperatury mi´k-
nienia czystego asfaltu (Fot. 3). Na zdj´ciu widaç wyraênie, i˝ próbka

z czystego asfaltu (po lewej stronie) ma ni˝szà temperatur´ mi´knienia
ni˝ próbka wykonana z mieszanki wype∏niacz / asfalt.

W badaniu stosuje si´ asfalt drogowy 70/100 (norma podaje kolej-
ne ciekawe okreÊlenie ”bitum drogowy 70/100 stopni”, a w ca∏ej nor-
mie operuje si´ okreÊleniem „bitum”) oraz badany wype∏niacz, przesia-
ny przez sito 0,125mm i nast´pnie wysuszony do sta∏ej masy.

W trakcie wykonywania badania „dok∏adnie wg normy” mo˝na po-
pe∏niç b∏àd, poniewa˝ w p. 7 znajduje si´ zapis: „Po rozgrzaniu umie-
Êciç dwa mosi´˝ne pierÊcienie na szklanej p∏ycie pokrytej Êrodkiem an-
tyadhezyjnym i wype∏niç bitumem z niewielkim nadmiarem. Zapisaç
rzeczywistà mas´ bitumu (mb) z zaokràgleniem do 0,1 g”. Z zapisu te-
go mo˝na wnioskowaç, ˝e mb to iloÊç asfaltu potrzebna do wype∏niania
pierÊcieni, czyli oko∏o 4 g. Jednak po wstawieniu tej wartoÊci do wzo-
ru, s∏u˝àcego do obliczenia odpowiedniej iloÊci wype∏niacza nie otrzy-
mujemy mieszanki asfalt – wype∏niacz w odpowiednich proporcjach ob-
j´toÊciowych podanych powy˝ej. Prawid∏owà iloÊç wype∏niacza po-
trzebnego do wytworzenia mieszanki z asfaltem nale˝y obliczyç w sto-
sunku do iloÊci asfaltu wlanego do parownicy (20±2,0 g). W tym w∏a-
Ênie miejscu powinien pojawiç si´ zapis mówiàcy o okreÊleniu masy
asfaltu (mb) z zaokràgleniem do 0,1 g, podany powy˝ej.

Wynik badania nale˝y podaç z zaokràgleniem do 0,5 °C, jednak˝e
kategorie okreÊlone w normie PN-EN 13043:2004 w Tablicy 26 nie do
koƒca sà ciàg∏e, np. wynik 16,5 °C nie da si´ zaklasyfikowaç ani do ka-
tegorii DR&B8/16 ani te˝ do kategorii DR&B17/25.

Z powodu zaistnia∏ych wàtpliwoÊci porównano równie˝ treÊç PN-EN
13179-1:2002 z treÊcià ÖNORM EN 13179-1:2001, które by∏y t∏umaczo-
ne z tego samego dokumentu êród∏owego EN 13179-1:2000. Zauwa˝ono
nast´pujàce ró˝nice, które zosta∏y zestawione w poni˝szej Tabeli 2.

Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2:2002

Badanie polega na okreÊleniu iloÊci wody dodawanej do 50 g wy-
pe∏niacza celem otrzymania mieszanki, w którà normowy stempel
w czasie 5 s zag∏´bia si´ na g∏´bokoÊç 5,0 – 7,0 mm (Fot. 4).

Zgodnie z definicjà liczby asfaltowej podanej w normie PN-EN
13179-2:2002 wynik badania przelicza si´ na 100 g wype∏niacza (obj´-
toÊç dodanej wody pomno˝ona przez dwa). Badanie to ma zastosowanie
do wype∏niaczy stosowanych w mieszankach mineralno – asfaltowych na
etapie produkcji wype∏niacza i zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13043:2004 powinno byç wykonywane 1/tydzieƒ. W przeciwieƒstwie do
innych badaƒ przedstawionych powy˝ej, badanie to przeprowadza si´ na
wype∏niaczu, który nie by∏ wysuszony i nie by∏ przesiany przez sito
0,125mm. Nale˝y si´ jednak zastanowiç jak rozumieç zapis „nie wysu-
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Fot. 2. Pomiar wysokoÊci zag´szczonej próbki wype∏niacza

Fot. 3. Pomiar temperatury mi´knienia próbki asfaltu i próbki 
mieszanki wype∏niacz / asfalt

p. 7 – iloÊç asfaltu u˝ywanego 
do uzyskania mastyksu (20±2,0 g)

p. 7 – temperatura asfaltu 
przed dodaniem wype∏niacza

(150±10) °C

PN-EN 13179-1:2002

Tabela 2. Zestawienie ró˝nic w t∏umaczeniach 
EN 13179-1:2000

ÖNORM EN 13179-1:2001

p. 7 – iloÊç asfaltu u˝ywanego 
do uzyskania mastyksu (20±0,1 g)

p. 7 – temperatura asfaltu 
przed dodaniem wype∏niacza

(140±10) °C
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szony”, czy oznacza to, ˝e zawartoÊç wody nie powinna przekraczaç 1%
jak wymaga tego norma PN-EN 13043:2004 (p. 5.3.1)? I skàd wiadomo,
˝e w danym wype∏niaczu jest w∏aÊnie taka iloÊç wody, skoro norma PN-
-EN 13179-2:2002 nie wymaga wykonania tego badania?

Drugà kwestià wymagajàcà wyjaÊnienia jest obcià˝enie penetrometru
w czasie wykonywania badania. Norma PN-EN 13179-2:2002 mówi, i˝ pe-
netrometr powinien byç zgodny z PN-EN 1426:2001, czyli masa ig∏y
i sworznia wraz z dodatkowym obcià˝nikiem ma wynosiç 100 g. Przy bada-
niu liczby asfaltowej w miejsce ig∏y montujemy okràg∏y stempel aluminiowy
o masie 15,0 g, czyli zwi´kszamy obcià˝enie penetrometru o 12,5 g. Wàt-
pliwoÊç ta nasun´∏a si´ po otrzymaniu pi´ciu wyników badaƒ ró˝nych wype∏-
niaczy (Tabela 4), z których tylko jeden wynik mo˝na by∏o zaklasyfikowaç do
odpowiedniej kategorii zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN
13043:2004. Czy wp∏yw na to mia∏o ca∏kowite obcià˝enie penetrometru, czy
te˝ niska jakoÊç badanych wype∏niaczy (chocia˝ wg WT Kruszywa MMA PU
– 2006 Za∏àcznik, wielkoÊç ta jest deklarowana przez producenta)?

Byç mo˝e w pierwszej chwili normowy przedzia∏ g∏´bokoÊci pene-
tracji stemplem (5,0 – 7,0mm) wydaje si´ byç dosyç du˝y, jednak
w rzeczywistoÊci bardzo ma∏e ró˝nice w iloÊci dodawanej wody powo-
dujà „p∏yni´cie wype∏niacza” (Tabela 3).

Tabela 3. Wyniki pomiarów zag∏´bienia stempla 
w zale˝noÊci od iloÊci dodanej wody

Wype∏niacz
IloÊç wody / zag∏´bienie stempla

Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Pomiar 4

1
12,1 ml 12,8 ml

3,6 mm 6,0 mm

2
21,0 ml 23,2 ml 24,1 ml

3,1 mm 3,9 mm 6,0 mm

3
11,3 ml 11,6 ml 12,0 ml

3,7 mm 5,7 mm 15,5 mm

4
10,7 ml 11,4 ml 11,6 ml 12,0 ml

2,3 mm 5,5 mm 6,4 mm 10,8 mm

5
10,9 ml 11,2 ml 11,3 ml 12,2 ml

3,5 mm 5,1 mm 6,8 mm 10,8 mm

Kolejnym problemem do wyjaÊnienia pozostaje jednostka, w jakiej
powinien byç podawany wynik badania liczby asfaltowej. Zgodnie z wy-
maganiami normy PN-EN 13043:2004 (Tablica 30) wynik powinien byç
podawany w [%], natomiast wg normy PN-EN 13179-2:2002 wynik po-
winien byç wyra˝ony liczbowo jako iloÊç dodanej wody w ml (mówi
o tym równie˝ normowa definicja liczby asfaltowej). Czy nale˝y wi´c ro-
zumieç, ˝e liczba asfaltowa jest wielkoÊcià bezwymiarowà?

Wyniki badaƒ

Wyniki przeprowadzonych badaƒ wype∏niaczy wraz ich klasyfikacjà
do odpowiedniej kategorii wg normy PN-EN 13043:2004 (WT Kruszy-
wa MMA PU – 2006) zosta∏y przedstawione w Tabeli 4.

Wykonane badania w zakresie w∏aÊciwoÊci usztywniajàcych wype∏-
niaczy pozwalajà na zaklasyfikowanie ich do odpowiedniej kategorii pod
wzgl´dem przydatnoÊci do mieszanek mineralno-asfaltowych. 

W celu stwierdzenia pe∏nej przydatnoÊci tych wype∏niaczy nale˝a-
∏oby jeszcze wykonaç pozosta∏e badania wymagane przez PN-EN
13043:2004. Zgodnie z wymaganiami WT Kruszywa MMA – PU 2006
Za∏àcznik, wymagania stawiane wype∏niaczom w zakresie w∏aÊciwoÊci
usztywniajàcych dla wszystkich warstw sà identyczne, ró˝nica wyst´pu-
je jedynie w wymaganiu dotyczàcym zawartoÊci wodorotlenku wapnia
w wype∏niaczu mieszanym.

Wnioski

Na podstawie szczegó∏owej analizy norm badawczych, normy kla-
syfikacyjnej PN-EN 13043:2004 i dokumentu WT Kruszywa MMA PU
2006 oraz otrzymanych wyników badaƒ mo˝na wysunàç nast´pujàce
wnioski:

Fot. 4. Pomiar penetracji stemplem mieszanki wype∏niacza z wodà



1. w normie PN-EN 13043:2004 wyst´puje szereg b∏´dów merytorycz-
nych zwiàzanych g∏ównie z terminologià, które zosta∏y poprawione
w WT Kruszywa MMA PU – 2006;

2. w wykorzystywanych normach badawczych zauwa˝ono równie˝ b∏´dy
i nieÊcis∏oÊci, które mogà rzutowaç na otrzymywane wyniki badaƒ;
równoczeÊnie terminologia zawarta w tych normach w ˝aden sposób
nie jest spójna z WT Kruszywa MMA PU – 2006;

3. w∏aÊciwoÊci jednego z badanych wype∏niaczy (nr 2) w sposób zna-
czàcy ró˝nià si´ od w∏aÊciwoÊci pozosta∏ych wype∏niaczy – organo-
leptycznie (zapach) stwierdzono, i˝ zawiera∏ on prawdopodobnie wo-
dorotlenek wapnia, czyli móg∏ to byç wype∏niacz mieszany; zbyt wy-
soka wartoÊç wolnych przestrzeni nie pozwala na jego zastosowanie
do mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z wymaganiami WT
Kruszywa MMA PU -2006 Za∏àcznik;

4. dla czterech z badanych wype∏niaczy otrzymano zbyt niskie wyniki
liczby asfaltowej, aby da∏o si´ je zaklasyfikowaç do konkretnej kate-
gorii podanej w normie, jednak WT Kruszywa MMA PU – 2006 Za-
∏àcznik podaje, ˝e dla tego parametru wystarcza wartoÊç deklarowa-
na przez producenta; istotnym jest wyjaÊnienie, czy wp∏yw na otrzy-
mane wyniki mia∏o ca∏kowite obcià˝enie penetrometru (100 czy
112,5 g?), czy te˝ niska jakoÊç badanych wype∏niaczy?;

5. wynik badania temperatury mi´knienia mieszanki asfalt – wype∏niacz
nale˝y podawaç z zaokràgleniem do 0,5 °C, co powoduje nieciàg∏oÊç
kategorii okreÊlonych w normie PN-EN 13043:2004 w Tablicy 26
(DR&B8/16 oraz DR&B17/25);

6. norma PN-EN 13043:2004 nie stwarza ju˝ ograniczeƒ w stosowaniu
wype∏niaczy innych ni˝ màczki wapienne do mieszanek mineralno –
asfaltowych, pod warunkiem spe∏nienia przez nie okreÊlonych wyma-
gaƒ podanych w WT Kruszywa MMA PU – 2006 Za∏àcznik.

Literatura i wykaz norm:
1. Opracowanie dr J. Mikulskiego, opiniodawca K. Jab∏oƒski – „Badania jakoÊci wype∏nia-

czy i piasków ∏amanych”, NowoÊci zagranicznej Techniki Drogowej, IBDiM nr 146/2001.

2. W. Grabowski, J. Wilanowicz, M. S∏owik, T. Soból – „Ocena w∏aÊciwoÊci usztywniajà-
cych wype∏niaczy mineralnych uzyskanych z instalacji odpylajàcej wytwórni mieszanek
mineralno-asfaltowych”, III Mi´dzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „No-
woczesne Technologie w Budownictwie Drogowym”, Poznaƒ 2005r.

3. M. Danowski, K. Jab∏oƒski – „Rola wype∏niacza mineralnego w mieszankach mineralno
– asfaltowych i wykorzystanie py∏ów z odpylania kruszyw”, Drogownictwo nr 11/2006.

4. E. Wilk, S. Witczak – „Porównanie metod badawczych kruszyw wype∏niajàcych wg PN-
-EN oraz PN i Zeszytu IBDiM nr 56”, Nawierzchnie Asfaltowe nr 3/2005.

5. A. Grzybowski – „Kryteria oceny przydatnoÊci wype∏niaczy do mieszanek mineralno –
asfaltowych”, Drogownictwo nr 1/2001.

6. W. Grabowski, J. Wilanowicz – „Wp∏yw struktury wype∏niaczy wapiennych na ich w∏aÊci-
woÊci usztywniajàce w zaczynach asfaltowych z udzia∏em asfaltów modyfikowanych”, XI
Mi´dzynarodowa Konferencja „Trwa∏e i Bezpieczne Nawierzchnie Drogowe”, Kielce
2003r.

7. W. Grabowski, J. Wilanowicz, M. S∏owik, T. Soból – „Badania i ocena wp∏ywu wype∏nia-
czy mineralnych na ich w∏aÊciwoÊci usztywniajàcych w zaczynach asfaltowych podda-
nych starzeniu laboratoryjnemu”, X Mi´dzynarodowa Konferencja „Trwa∏e i Bezpieczne
Nawierzchnie Drogowe”, Kielce 2004r.

8. K. B∏a˝ejowski, S. Styk – „Technologia warstw asfaltowych”, WK¸, Warszawa 2004.
9. „Procedury badaƒ do projektowania sk∏adu i kontroli mieszanek mineralno – asfalto-

wych”, IBDiM, zeszyt nr 64, Warszawa 2002r.
10. Wymagania Techniczne „Kruszywa do Mieszanek Mineralno – Asfaltowych i Powierzch-

niowych Utrwaleƒ stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezna-
czonych do ruchu, WT Kruszywa MMA PU – 2006, Warszawa, listopad 2006r. (niepu-
blikowany).

11. PN-EN 13043:2004 – „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleƒ stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu”

12. PN-EN 1097-7:2001 – „Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw.
Cz´Êç 7: Oznaczanie g´stoÊci wype∏niacza. Metoda piknometryczna”.

13. PN-EN 1097-4:2002 – „Badania mechanicznych i fizycznych w∏aÊciwoÊci kruszyw.
Cz´Êç 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag´szczonego wype∏niacza”.

14. PN-EN 13179-1:2002 – „Badania kruszyw wype∏niajàcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych. Cz´Êç 1: Badania metodà pierÊcienia delta i kuli”.

15. ÖNORM EN 13179-1:2001 – „Prüfverfahren für mineralische Füller in bitumenhaltigen
Mischungen. Teil 1: Delta-Ring ung Kugel-Verfahren”.

16. PN-EN 13179-2:2002 – „Badania kruszyw wype∏niajàcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych. Cz´Êç 2: Liczba bitumiczna”.

17. ÖNORM EN 13179-2:2001 – „Prüfverfahren für mineralische Füller in bitumenhaltigen
Mischungen. Teil 2: Bitumenzahl”.
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1 2,72 32* V28/38 lub 12,0* DR&B8/16 lub  26 BNDeklarowana
V28/45 DR&B8/25  

2 2,66 48 V44/55 25,0* DR&B17/25 lub  48 BN40/52DR&B8/25

3 2,71 31* V28/38 lub 11,5* DR&B8/16 lub  23 BNDeklarowana
V28/45 DR&B8/25

4 2,73 32* V28/38 lub 12,0* DR&B8/16 lub  23 BNDeklarowana
V28/45 DR&B8/25

5 2,72 34* V28/38 lub 12,5* DR&B8/16 lub  22 BNDeklarowana
V28/45 DR&B8/25

Wype∏niacz
G´stoÊç 

wg PN-EN 1097-7
[Mg/m3]

Wolne przestrzenie 
wg PN-EN 1097-4

Wynik 
[% V/V]

Kategoria Wynik Kategoria

Liczba asfaltowa 
wg PN-EN 13179-2

Przyrost temperatury mi´knienia 
wg PN-EN 13179-1

Wynik 
[°C]

Kategoria

Tabela 4. Zestawienie otrzymanych wyników badaƒ wraz z klasyfikacjà do odpowiednich kategorii

* – otrzymany wynik mo˝na zaklasyfikowaç do dwóch ró˝nych kategorii
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Przypominamy, ˝e 

w dniach 25-27 kwietnia 2007 r.

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych 
organizuje kolejne XV Seminarium pod has∏em

Kationowe emulsje asfaltowe.
Normalizacja i stosowanie

W ramach wiodàcego tematu jakim sà emulsje kationowe przewidywane sà nast´pujàce referaty:
❖ Produkcja i stosowanie kationowych emulsji asfaltowych w Polsce,
❖ Normy Europejskie dotyczàce emulsji kationowych,
❖ Propozycje wymagaƒ wobec emulsji kationowych w Polsce,
❖ Kontrola produkcji przemys∏owej emulsji wed∏ug PN-EN 14733:2005 (U)
❖ Charakterystyka metod badaƒ emulsji wed∏ug Norm Europejskich
❖ Technologie robót drogowych z u˝yciem emulsji stosowane w Polsce –

ocena i kierunki rozwoju,
❖ Zasady dopuszczenia do obrotu emulsji kationowych.

Ponadto problematyk´ emulsji kationowych zagranicà przedstawià referaty firmy EUROVIA FRANCE:
❖ Rodzaje emulsji kationowych stosowanych we Francji,
❖ DoÊwiadczenia i osiàgni´cia francuskie w stosowaniu emulsji kationowych

do robót drogowych.

W tematyce Seminarium PSWNA nie mo˝e zabraknàç omawiania innych problemów zwiàzanych 
z technologià nawierzchni asfaltowych, a zw∏aszcza wdra˝ania Norm Europejskich. Z tego wzgl´du b´dzie
zaprezentowany niemiecki referat:

❖ Charakterystyka wymagaƒ i stosowanych metod badaƒ mieszanek
mineralno asfaltowych na goràco wed∏ug nowych przepisów niemieckich.

Wymagania dla asfaltów modyfikowanych zostanà przedstawione w referacie :
❖ Propozycje wymagaƒ dla asfaltów modyfikowanych produkowanych 

w Polsce, wed∏ug normy PN-EN 14023:2006(U).

L is ta  re feratów i  prezentacj i  n ie  jest  jeszcze zamkni´ta

XV Seminarium odb´dzie si´ (tradycyjnie) 
w Centrum Kongresowym WARSZAWIANKA  w Jachrance/Warszawy.

Zapytania i zg∏oszenia prosimy kierowaç do Biura PSWNA
(tel. 22/57 44 352, fax 22/57 44 374, e-mail: pswna@stowarzyszenie.org.pl)

Organizatorzy serdecznie zapraszajà do wzi´cia udzia∏u w tym Seminarium, majàc nadziej´, 
˝e prezentacje i dyskusje b´dà interesujàce, a uzyskane informacje przydatne w pracy zawodowej.

XV Seminarium PSWNA



16 Nawierzchnie Asfaltowe – 1/2007

W dniach 14-16 lutego 2007 r. w Zakopanem odby∏o si´ VII z ko-
lei seminarium „eSeMA 2007”, zorganizowane przez firm´ RETTENMA-
IER Polska, dystrybutora w∏ókien celulozowych (ARBOCEL i VIATOP)
stosowanych do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA.

W tegorocznym seminarium wzi´∏a udzia∏ rekordowa liczba uczest-
ników – 160 osób – reprezentujàcych firmy wykonawcze, administracj´
drogowà, laboratoria oraz dostawców materia∏ów i maszyn.

Program seminarium obejmowa∏ jak zwykle problematyk´ zwiàzanà
z SMA, ale te˝ znalaz∏y si´ w nim inne zagadnienia techniczne i techno-
logiczne dotyczàce budownictwa drogowego. Prezentacje zosta∏y przed-
stawione przez jedenastu krajowych autorów i jednego zagranicznego.

W imieniu organizatorów uczestników seminarium powitali Krysty-
na Szymaniak i Piotr Kurach z firmy RETTENMAIER Polska i oraz Horst
Erdlen z firmy RETTENMAIER Niemcy.

W trakcie seminarium przedstawiono uczestnikom nast´pu-
jàce prezentacje:

❖ Konrad Jab∏oƒski (Akademia In˝ynierska) /Krzysztof B∏a˝ejowski
(ORLEN Asfalt) – Wprowadzenie do Norm Europejskich se-
rii EN 13108 dot. mieszanek mineralno-asfaltowych na
goràco. Norma EN 13108-5 dot. SMA 
W 2006 Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opublikowa∏
seri´ norm EN-13108, sk∏adajàcà si´ z 10 cz´Êci. Normy te zo-
sta∏y wprowadzone w 2006 r. do zbioru Polskich Norm metodà
uznania. Cz´Êci EN 13108-1 do 7 sà normami klasyfikacyjnymi
obejmujàcymi wymagania wobec ró˝nych rodzajów mieszanek
mineralno-asfaltowych na goràco. Mieszanka SMA jest obj´ta
EN 13108-5. EN 13108-8 dotyczy destruktu asfaltowego, EN
13108-20 obejmuje tzw. badania kwalifikacyjne (lub t∏umaczo-
ne z angielskiego jako tzw. „Badanie Typu”), a EN 13108-21 za-
wiera wymagania dotyczàce Zak∏adowej Kontroli Produkcji. 

❖ Sebastian Witczak (TPA Instytut Badaƒ Technicznych)) – Zak∏a-
dowa Kontrola Produkcji mieszanek mineralno-asfalto-
wych wg EN 13108-21
W prezentacji zosta∏a scharakteryzowana norma EN 13108-21
oraz przedstawiona, jako przyk∏adowa, analiza wyników oceny
mieszanek mineralno-asfaltowych wg tej normy. Analiza ta zo-
sta∏a wykonana przez TPA na podstawie badaƒ mieszanek wy-
produkowanych w 2006 r. przez firm´ STRABAG w dwóch wy-
twórniach. Z przyj´tej metodologii ZKP wynika, ˝e zastosowanie
metody pojedynczego wyniku generuje lepsze oceny wytwórni
(tzw. OCL) ni˝ metoda Êredniej z czterech wyników.

❖ Janusz Olejnik (LAFARGE Kruszywa) – Rynek kruszyw drogo-
wych w Polsce – szanse i zagro˝enia 2006/2007
Opracowane przez administracj´ drogowà na najbli˝sze lata pla-
ny budowy i modernizacji dróg w Polsce majà pokrycie w Êrod-
kach finansowych. Jednak realizacja tych planów jest zagro˝ona

brakiem dost´pnoÊci odpowiedniej iloÊci kruszyw drogowych.
Poda˝ kruszyw mo˝e nie nadà˝aç za ich popytem i nale˝y szukaç
wszelkich mo˝liwych rezerw na wszystkich etapach procesu bu-
dowlanego. 

❖ Dariusz Paprocki (ALVIT) – Hydrosiewy
Zalety stosowania techniki hydrosiewu mieszankami traw z w∏ók-
nami celulozowymi, do zadarniania powierzchni trudno dostep-
nych dost´pnych skarp zaprezentowa∏ przedstawiciel firmy
ALVIT, która jest producentem tych mieszanek jak równie˝ wyko-
nuje prace z zakresu zieleni miejskiej, przemys∏owej i drogowej.

❖ Piotr Heinrich (ORLEN Asfalt) – Asfalty do SMA – standardy
jakoÊci i jednorodnoÊci
Przedstawiono zasady systemu SJJ – standardu jakoÊci i jedno-
rodnoÊci produkowanych asfaltów drogowych funkcjonujàcego
w ORLEN Asfalt. Standard stanowi gwarancj´ jednorodnej kon-
systencji dostarczanych asfaltów.

❖ Piotr Szymczak (SAT) – Problemy rozk∏adania warstwy SMA
w technologii Remix Plus na goràco
Charakterystyk´ technologii Remix Plus na goràco, jej zalety
oraz czynniki wp∏ywajàce na jakoÊç mieszanki SMA i warstwy
z niej wykonanej by∏y tematem prezentacji przedstawiciela firmy
SAT wykonujàcej te roboty.

❖ Marco Schünemann (KEMNA, -Niemcy) – Warstwa SMA na
nawierzchni betonowej
W prezentacji przedstawiono zalety zastosowania mieszanki
SMA w warstwie le˝àcej bezpoÊrednio na nawierzchni z betonu
cementowego. Zastosowane rozwiàzanie cechuje si´ wi´kszà
trwa∏oÊcià ni˝ warstwa z betonu asfaltowego.

❖ Krzysztof B∏a˝ejowski (ORLEN Asfalt) – Nawierzchnie z SMA
na mostach stalowych
OdmiennoÊç pracy nawierzchni na mostach stalowych w porów-
naniu do nawierzchni drogowych to najwa˝niejszy problem, na
który nale˝y zwracaç uwag´. W prezentacji przedstawiono za-
równo udane jak nieudane wykonanie w Polsce nawierzchni na
mostach o stalowych p∏ytach ortotropowych.

❖ Janusz K´sek (Fabryka Farb i Lakierów „ÂNIE˚KA” SA) – 
SIGNOMAL. Farba rozpuszczalnikowa do poziomego ozna-
kowania dróg
W prezentacji przedstawiono nowy wyrób Fabryki „ÂNIE˚KA”
o nazwie SIGNOMAL. Jest to farba do znakowania cienkowar-
stwowego. SIGNOMAL posiada wszystkie niezb´dne dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie drogowym

❖ Bohdan Do∏˝ycki (Politechnika Gdaƒska) – PrzyczepnoÊç as-
faltu do kruszywa w mieszankach mineralno-asfaltowych
Brak przyczepnoÊci lub zbyt ma∏a przyczepnoÊç asfaltu do kru-
szywa mo˝e byç przyczynà uszkodzeƒ nawierzchni drogowych.
W prezentacji pokazano dwa przypadki przedwczeÊnie zniszczo-
nych odcinków dróg. Badania laboratoryjne i terenowe uszko-
dzonej nawierzchni drogowej, wykonane przez Politechnik´
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Gdaƒskà, wykaza∏y, ˝e podstawowà przyczynà uszkodzeƒ by∏o
odmycie asfaltu z ziaren kruszywa. Inny omówiony przyk∏ad
przedstawia∏ analiz´ uszkodzenia nawierzchni na moÊcie o p∏y-
cie z betonu cementowego. Tak˝e w tym przypadku jednà z przy-
czyn uszkodzeƒ by∏ brak przyczepnoÊci asfaltu do kruszywa. 

❖ Marek Krajewski (LAFARGE Kruszywa) – Wymagania Norm
Europejskich wobec dostawców i zastosowanie kruszyw
lokalnych do MMA
Obowiàzki producenta kruszyw, wynikajàce z regulacji przepisów
Unii Europejskiej, to m. inn. zorganizowanie i prowadzenie Za-
k∏adowej Kontroli Produkcji (ZKP). Praktycznie wszystkie zak∏a-
dy w grupie LAFARGE prowadzà ZKP wg Norm Europejskich na
kruszywa. Jednak brak krajowych wymagaƒ technicznych wdra-
˝ajàcych Normy Europejskie na kruszywa drogowe komplikuje
producentom wystawianie deklaracji zgodnoÊci i oznakowanie
znakiem CE lub B.

❖ Bart∏omiej Wojczakowski (Ammann Polska) – Oprogramowa-
nie do ZKP na otaczarni
W krótkiej prezentacji przedstawiono za∏o˝enia i sposób funkcjono-
wania oprogramowania komputerowego do ZKP wg EN 13108-21. 

❖ Marco Schünemann (KEMNA, – Niemcy) – Stabilizatory
w mieszankach SMA. Porównanie skutecznoÊci 
Rola w∏ókien celulozowych w mieszance SMA i wp∏yw ich jako-
Êci na jakoÊç warstwy z SMA na przyk∏adach pozytywnych i ne-
gatywnych – to tematyka tej prezentacji. Wykazano, jak du˝o za-
le˝y od jakoÊci stosowanych stabilizatorów – prezentacj´ wzbo-
gaca∏y fotografie zniszczonych odcinków nawierzchni.

Bardzo interesujàcym akcentem tegorocznej „eSeMY” by∏a pre-
zentacja ksià˝ki pt. „SMA. Teoria i praktyka” przez jej Autora –
Krzysztofa B∏a˝ejowskiego. Jest to pierwsza w j´zyku polskim mono-
grafia poÊwi´cona tej „wyjàtkowej” mieszance. Po wystàpieniu Autora
g∏os zabrali g∏ówni recenzenci tej ksià˝ki, a mianowicie: Bohdan Do-
∏˝ycki, Konrad Jab∏oƒski i Piotr Jasku∏a. Wszyscy trzej „tenorzy” wyrazi-
li bardzo pochlebne opinie pod adresem ocenianej ksià˝ki.

Zainteresowanych tà ksià˝kà uprzejmie informujemy, ˝e zamówie-
nia mo˝na sk∏adaç do  firmy RETTENMAIER Polska (tel. 022 608 51 00;
fax 022 608 51 51). 

Ciekawà odmianà w przebiegu tegorocznego seminarium by∏o po-
wo∏anie tzw. „moderatora”. Funkcj´ t´ pe∏ni∏ Pan Konrad Jab∏oƒski,
który zach´ca∏ uczestników seminarium do dyskusji z autorami prezen-
tacji. Ka˝dy z uczestników dyskusji w trakcie wypowiedzi zak∏ada∏ gó-
ralski kapelusz.

Po wys∏uchaniu prezentacji i dyskusjach uczestnicy seminarium
mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´ zarówno z regionalnymi potrawami jak
te˝ góralskà muzykà, Êpiewem i taƒcem.

Dzi´kujàc uczestnikom seminarium i autorom prezentacji organiza-
torzy ju˝ zapowiedzieli nast´pnà edycj´ „eSeMY” w 2008 roku.

P. Kurach i K. Szymaniak witajà uczestników (Fot. K. Jab∏oƒski) Prezentacja taƒca góralskiego (Fot. K. Jab∏oƒski)

E. Wilk zadaje pytanie (Fot. K. Jab∏oƒski)

Recenzenci ksià˝ki K. B∏a˝ejowskiego (Fot. K. Jab∏oƒski)




