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XXVI I  Seminar ium Techniczne PSWNA

TECHNOLOGIA I PRAWO – WSPÓLNA DROGA DO JAKOŚCI
Technologia, zastosowanie, doświadczenia

17-19 października 2012, Hotel BOSS Warszawa-Miedzeszyn

P R O G R A M

Środa 17.10.2012

godz. 15:00-20:00 . . . . . . Przyjazd uczestników, zakwaterowanie
godz. 19:00 . . . . . . . . . . . Kolacja 

Czwartek 18.10.2012

godz. 08:00 – 09:00. . . . . Śniadanie
Sesja I – Beton Asfaltowy WMS

godz. 09:00 – 09:15. . . . . Otwarcie seminarium – Andrzej Wyszyński Prezes PSWNA
godz. 09:15 – 09:30. . . . . Słowo wstępu – przedstawiciel GDDKiA
godz. 09:30 – 10:00. . . . . Zasady projektowania AC WMS – Jacek Boratyński, EUROVIA Polska
godz. 10:00 – 10:30. . . . . AC WMS przegląd badania i zastosowanie – dr inż. Igor Ruttmar, TPA / STRABAG
godz. 10:30 – 11:15. . . . . Odporność nawierzchni na spękania niskotemperaturowe – przegląd doświadczeń polskich – prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski, IBDiM
godz. 11:15 – 11:45. . . . . Dyskusja
godz. 11:45 – 12:15 . . . . Przerwa kawowa
godz. 12:15 – 12:35. . . . . Badania mieszanek mineralno asfaltowych w niskich temperaturach – dr inż. Marek Pszczoła, Politechnika Gdańska
godz. 12:35 – 12:50. . . . . Doświadczenia firmy NYNAS w zastosowaniu WMS w Polsce – Paweł Andrzejewski, NYNAS
godz. 12:50 – 13:20. . . . . Przyczyny powstawania spękań w warstwach WMS. Doświadczenia krajowe LD w Poznaniu – Bogdan Bogdański, GDDKiA
godz. 13:20 – 13:30. . . . . Stosowanie taśm dylatacyjnych w aspekcie pojawiających się spękań nawierzchni – Marek Smykała, SKN
godz. 13:30 – 14:00. . . . . Dyskusja
godz. 14:00 – 15:00. . . . . Przerwa obiadowa 

Sesja II – Beton Asfaltowy WMS 

godz. 15:00 – 15:30. . . . . Badania wpływu zastosowania warstw betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS) w konstrukcjach nawierzchni
na spękania niskotemperaturowe – prof. dr hab. inż. Józef Judycki, Politechnika Gdańska

godz. 15:30 – 16:30. . . . . Mieszanki AC WMS zagraniczne metody badań. Metody przewidywania zachowania w nawierzchniach na podstawie badań lepiszczy
– prof. Simon Hesp, Queens University Pamela Marks Ministry of Transportation, Ontario, Kanada

godz. 16:30 – 17:15 . . . . Mieszanki EME – doświadczenia francuskie w projektowaniu i zastosowaniu – Jean Paul Michaut, COLAS Francja
godz. 17:15 – 18:00. . . . . Dyskusja, podsumowanie obu sesji
godz. 19:30 . . . . . . . . . . . Uroczysta kolacja 

Piątek 19.10.2012

godz. 08:00 – 09:30. . . . . Śniadanie
Sesja III – Umowa dla Wykonawcy czy Zamawiającego? 

godz. 09:30 – 10:15. . . . . Zasady udzielania zamówień publicznych na roboty drogowe w wybranych krajach europejskich 
– Simon van der Byl, Dyrektor Generalny EAPA

godz. 10:15 – 11:00. . . . . Relacje Zamawiający-Wykonawca na przykładzie budownictwa drogowego we Francji – Jean Paul Michaut, COLAS Francja
godz. 11:00 – 11:30. . . . . Relacje Zamawiający-Wykonawca w ocenie przedstawiciela GDDKiA – Dział Realizacji Inwestycji GDDKiA
godz. 11:30 – 12:00. . . . . Prawne aspekty prowadzenia kontraktów w ocenie wykonawcy – mec. Andrzej Rusecki, Kancelaria Adwokacka Andrzej Rusecki Katowice
godz. 12:00 – 12:30. . . . . Relacje Zamawiający-Wykonawca w świetle obowiązujących, przyjętych przez obie strony do realizacji, WK FIDIC 

– mec. Krzysztof Lenart, Budimex
godz. 12:30 – 13:30. . . . . Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie obrad – Andrzej Wyszyński Prezes PSWNA
godz. 13:30 . . . . . . . . . . . Obiad

Uwaga: Wymeldowanie z pokoi do godz. 13:00. PSWNA zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie.

Patronat honorowy nad Seminarium objął Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
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Ka żde go ro ku na ca łym świe cie pro du ku je się pra wie mi liard sztuk
opon do sa mo cho dów oso bo wych, do staw czych, te re no wych, cię ża ro -
wych i in nych. Rów no cze śnie w tym sa mym cza sie na ca łym świe cie
po rów ny wal na ilość opon jest trwa le usu wa na z po jaz dów i kla sy fi ko wa -
na ja ko pro dukt ubocz ny. Co rocz nie w kra jach Unii Eu ro pej skiej oko -
ło 3,5 mi lio na ton opon ze wszyst kich wy mie nio nych wy żej ty pów sa -
mo cho dów po wsta je ja ko od pad.

W Sta nach Zjed no czo nych Ame ry ki Pół noc nej ka żde go ro ku po -
wsta je po nad 300 mi lio nów sztuk zu ży tych opon sa mo cho do wych,
z cze go 40,6% wy ko rzy stu je się do pro duk cji pa liw (ang. ti re -de ri ved 
fu el -TDF), pod czas gdy tyl ko 5,5% jest uży wa ne w bu dow nic twie in ży -
nie ryj nym. Ge ne ral nie jed nak w Sta nach Zjed no czo nych A.P. 100% zu -
ży tych opon pod da wa nych jest re cy klin go wi.

Więk szość pod sta wo wych skład ni ków opon, jest ta ka sa ma, wy stę -
pu ją jed nak ró żni ce w ich skła dzie w za le żno ści od ich ty pu i prze zna -
cze nia jak po ka za no w poniższej ta be li.

As fat z do dat kiem gu my

Jed nym z kie run ków uty li za cji zu ży tych opon sa mo cho do wych, któ -
ry w ostat nich la tach na bie ra tem pa w Sta nach Zjed no czo nych A. P., jest
wy ko rzy sta nie ich w dro go wych le pisz czach as fal to wych ja ko mo dy fi ka -

to ra w po sta ci mia łu gu mo we go (ang. crumb rub ber mo di fiers -CRM).
Wy ko rzy sta nie CRM ja ko mo dy fi ka to ra le pisz czy dro go wych oka za ło się
ko rzyst ne pod wie lo ma wzglę da mi (śro do wi sko wy mi, tech nicz ny mi,
eko no micz ny mi), tj.:

1) uzy sku je się lep sze za cho wa nie mie sza nek mi ne ral no -as fal to -
wych (mma), co wpły wa na zwięk sze nie od por no ści na wierzch -
ni na de for ma cje trwa łe, spę ka nie ter micz ne i zmę cze nie,

2) wy stę pu je dłu ższa ży wot ność na wierzch ni,
3) zmniej sze niu ule ga ją kosz ty utrzy ma nia na wierzch ni,
4) na wierzch nia jest bez piecz niej sza (np. war stwa ście ral na z as fal -

tu po ro wa te go (ang. Open Gra ded Fric tion Co ur se – OGFC), 
oraz
5) ob ni ża się po zio mu ha ła su, itd.
Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we z do dat kiem gu my znaj du ją za sto -

so wa nie w ró żnych ro dza jach warstw na wierzch ni. W wie lu czę ściach
Sta nów Zjed no czo nych A. P. war stwy ście ral ne (np. z be to nu as fal to we -
go, as fal tu po ro wa te go (OGFC), mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej o nie -
cią głym uziar nie niu, itp.) są wy ko ny wa ne z uży ciem as fal tów mo dy fi ko -
wa nych gu mą, za wie ra ją cych ró żne ilo ści mia łu gu mo we go (np. 10%
do 20% wa go wo w sto sun ku do ma sy le pisz cza) i o ró żnych wy mia rach
czą stek zmie lo nej gu my (np. 1,68 do 0,400 mm). 

W ce lu uszczel nie nia po wierzch ni sil nie spę ka nych na wierzch ni
sztyw nych lub po dat nych sto su je się ela stycz ną war stwę przej mu ją cą
ru chy od dzie lo nych czę ści na wierzch ni i po chła nia ją cą po wsta ją ce na -
prę że nia (ang. stress ab sor bing mem bra ne – SAM). War stwy SAM wy -
ko ny wa ne są naj czę ściej z as fal tu mo dy fi ko wa ne go gu mą lub ela sto me -
ra mi. War stwa SAM uło żo na na ist nie ją cej spę ka nej na wierzch ni, a na -
stęp nie przy kry ta war stwą ście ral ną z kon wen cjo nal nej mma lub mma
mo dy fi ko wa nej gu mą, to ta ka war stwa (SAM) opóź nia pro pa ga cję spę -
kań od bi tych na no wą war stwę gdyż po chła nia na prę że nia i na zy wa na
jest war stwą SA MI (ang. stress ab sor bing mem bra ne in ter lay er
– SA MI). Ostat nio w wie lu sta nach USA w ta kich przy pad kach wy ko nu -

Wy ko rzy sta nie od pa dów gu mo wych
w na wierzch niach as fal to wych
Serji Amirkhanian*

* Serji Amirkhanian – był profesorem Inżynierii Lądowej w Clemson
University, gdzie był także dyrektorem Oficjum ds. asfaltów
modyfikowanych gumą. Obecnie jest Dyrektorem ds. Badań
i Rozwoju w Phoenix Industries (www. phoenixindustries. com) 
oraz adiunktem Inżynierii Lądowej na Arizona State University (ASU).

Pro cen to wy udział skład ni ków w opo nach sa mo cho dów oso bo wych
i cię ża ro wych (da ne z kra jów Unii Eu ro pej skiej)

Pro cen to wy udział skład ni ków opon 

Skład ni ki opon
do sa mo cho dów:

oso bo wych cię ża ro wych 
% [m/m] % [m/m]

gu ma/ela sto me ry a/ 48 45

sa dza + krze mion ka 22 22

me tal 15 25

tka ni na 5 –

tle nek cyn ku 1 2

siar ka 1 1

do dat ki 8 5

a/ Opo ny sa mo cho dów cię ża ro wych za wie ra ją wię cej kau czu ku na tu ral ne go 
niż opo ny sa mo cho dów oso bo wych

Ty po wy prze krój na wierzch ni z war stwą SA MI



je się war stwę ście ral ną z mie sza nek OGFC, w ce lu zwięk sze nia bez pie -
czeń stwa i zmniej sze nia ha ła su, pod któ rą mu si być za sto so wa na war -
stwa SA MI. W po rów na niu do na wierzch ni z be to nu ce men to we go, nie -
któ re z mie sza nek OGFC po zwa la ją na re duk cję ha ła su o 10 dBA.

No we ma te ria ły z do dat kiem gu my

Jed nym z no wo opra co wa nych ma te ria łów sto so wa nych w Sta nach
Zjed no czo nych A. P. do wy twa rza nia mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych
z do dat kiem gu my jest le pisz cze as fal to we za wie ra ją ce jej do da tek, ale
do star cza ne na wy twór nie mma w po sta ci gra nu la tu (ang. pel let). 

W ce lu wy two rze nia gra nu la tu le pisz cza, naj pierw pro du ko wa ny jest
as falt mo dy fi ko wa ny gu mą. Urzą dze nie po ka za ne na fototografii poniżej
słu ży do pro duk cji le pisz cza as fal to we go mo dy fi ko wa ne go gu mą po -
przez wy mie sza nie czy ste go as fal tu (np. PG 64-22) z mia łem gu mo wym
(CRM) w ilo ści oko ło 18% wa go wo w sto sun ku do ma sy le pisz cza oraz
do dat kiem 2% wa go wo wap na hy dra ty zo wa ne go w sto sun ku do ma sy
mie szan ki le pisz cza i mia łu. Urzą dze nie umo żli wia prze bieg re ak cji mię -
dzy le pisz czem a mia łem gu mo wym w zbior ni ku re ak to ra (o po jem no -
ści 10 000 li trów). Gra nu lat mo dy fi ko wa ne go le pisz cza, w for mie su -
chej, do da wa ny jest w wy twór ni mma do ogrza ne go kru szy wa, a na stęp -
nie wraz z nim do mie szal ni ka. W ty po wej mie szan ce mi ne ral no -as fal -

to wej sto su je się wa go wo ok. 10% gra nu la tu. Gra nu lat do star cza się 
jak ma te ria ły ma so we lub w 100 kg opa ko wa niach (wor kach). Pro du ko -
wa nych jest kil ka ro dza jów gra nu la tów: Pel let PA VE, Pel let PATCH, 
Pel le tRAP itp.

Gra nu lat le pisz cza cha rak te ry zu je się du żą od por no ścią na wil goć.
Od por ność gra nu la tu na śro do wi sko wil got ne zo sta ła spraw dzo na
na pod sta wie wy trzy ma ło ści na roz cią ga nie po śred nie (ang. in di rect ten -
si le strength – ITS). W ba da niach tych uży to na stę pu ją cych mie sza nek
mi ne ral no -as fal to wych z le pisz czem as fal to wym: 

a) z mia łem gu mo wym w ilo ści z 10%, 
b) z mia łem gu mo wym w ilo ści 20%, 
c) w po sta ci gra nu la tu Pel let PA VE, 

d) bez do dat ku gu my ale mma za wie ra ła 1,5% wap na 
hy dra ty zo wa ne go 

oraz 
e) mma kon tro l na (bez do dat ku gu my i wap na). 
Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, że mie szan ki z za war to ścią gra -

nu la tu gu mo we go uzy ska ły naj wy ższe wy ni ki ITS za rów no w wa run kach
su chych, jak i wil got nych.

Pel let PA VE™ jest ma te ria łem pro du ko wa nym z naj wy ższej ja ko ści
skład ni ków: le pisz cza as fal to we go, mia łu gu mo we go ze zu ży tych opon,
wap na hy dra ty zo wa ne go i in nych spe cjal nych do dat ków. Ma te riał ten
jest pro du ko wa ny w opa ten to wa nym pro ce sie gra nu la cji ce lem uzy ska -
nia ma te ria łu ta nie go, ła twe go do skła do wa nia i trans por to wa nia. 

Za sto so wa nie ma te ria łu Pel let PA VE za pew nia lep sze pa ra me try mie -
szan ki mi ne ral no -as fal to wej w po rów na niu do as fal tów mo dy fi ko wa nych
po li me ra mi, któ re są roz wią za niem dro ższym, przy jed no cze snej pro sto -
cie w je go uży ciu. Zwięk sze niu/po pra wie ule ga ją na stę pu ją ce pa ra me try:

 wy trzy ma łość na roz cią ga nie,
 ela stycz ność,
 ad he zja i ko he zja,
 ela stycz ność w ni skich za kre sach tem pe ra tu ry,
 sztyw ność w wy so kich do dat nich za kre sach tem pe ra tu ry.
W re zul ta cie pro ce su gra nu la cji Pel let PA VE po wsta je wy rób w po -

sta ci syp kiej, któ ry na stęp nie mo żna trans por to wać i skła do wać w tem -
pe ra tu rze oto cze nia, co po zwa la oszczę dzić nie ba ga tel ne ilo ści ener gii
nor mal nie wy ma ga nej, aby utrzy mać as falt w po sta ci płyn nej. Po wy ższe
oszczęd no ści ener gii ozna cza ją rów nież re duk cję emi sji CO2. 

Pel let PATCH i Pel le tRAP są po dob ny mi ma te ria ła mi z za war to ścią
zmo dy fi ko wa nych kom po nen tów i uży wa ne są do miej sco wych (tzw.
cząst ko wych) na praw na wierzch ni oraz w pro jek tach gdzie w 100% wy ko -
rzy stu je się de strukt as fal to wy (ang. rec la imed asphalt pa ve ment – RAP).
Przy kła dy zre ali zo wa nych pro jek tów w USA udo wod ni ły efek tyw ność tych
ma te ria łów. Do wo dem jest to, że wie le na pra wio nym miejsc w prze cią gu
ro ku od na pra wy na dal nie wy ka zu je żad nych oznak uszko dzeń.

Tłumaczenie z języka angielskiego: Maria Jóźwiak-Pilujska
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Wi dok urzą dze nia do pro duk cji gra nu la tu (ang. pel let) gu mo we go
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(źró dło: www.pkn.pl)

Od 1 stycz nia 2003 r. sto so wa nie Pol skich Norm (PN, PN EN, PN
EN ISO itd.) jest cał ko wi cie do bro wol ne (zgod nie z usta wą o nor ma li za -
cji). Przy wo ły wa nie Pol skich Norm w roz po rzą dze niach mi ni strów nie
skut ku je na ło że niem obo wiąz ku sto so wa nia Pol skich Norm, po nie waż
jest to nie zgod ne z re gu ła mi le gi sla cyj ny mi – akt praw ny ni ższe go rzę -
du nie mo że zmie niać ak tu wy ższe go rzę du.

Szcze gól ną ro lę w nor ma li za cji eu ro pej skiej peł nią Eu ro pej skie
Nor my zhar mo ni zo wa ne. W Pol sce po ku tu je błęd ne prze ko na nie o tym,
że ich sto so wa nie na te re nie Unii Eu ro pej skiej jest obo wiąz ko we. Eu ro -
pej skie Nor my zhar mo ni zo wa ne wspo ma ga ją le gi sla cję w ra mach tzw.
No we go Po dej ścia, ale ich sto so wa nie jest cał ko wi cie do bro wol ne.

Od chwi li pod pi sa nia przez Pol skę ukła du ak ce syj ne go z Unią Eu -
ro pej ską Pol ski Ko mi tet Nor ma li za cyj ny (PKN) zaj mu je się przede
wszyst kim wpro wa dza niem Norm Eu ro pej skich (EN) oraz norm mię dzy -
na ro do wych (np. ISO) do kra jo we go zbio ru norm. Pol ska Nor ma wpro -
wa dza ją ca Nor mę Eu ro pej ską ma ozna cze nie: PN EN, nor mę mię dzy na -
ro do wą np: PN ISO. Wpro wa dze nie to mo że na stą pić w ję zy ku ory gi na -
łu. Za opra co wa nie pol skiej wer sji tych norm od po wie dzial ne są Ko mi -
te ty Tech nicz ne (KT) dzia ła ją ce przy PKN. Dzia łal ność KT wy ni ka z pod -
sta wo wej za sa dy nor ma li za cji do bro wol nej – nor my two rzą za in te re so -
wa ni na wła sne po trze by i z wła snych środ ków.

Wio dą cy mi Ko mi te ta mi Tech nicz ny mi opra co wu ją cy mi pol skie
wer sje Norm Eu ro pej skich uję te w po ni ższym ze sta wie niu są:

 KT 108 ds. Kru szyw i Ka mie nia Bu dow la ne go,
 KT 212 ds. Prze two rów Naf to wych i Cie czy Eks plo ata cyj nych

(Pod ko mi tet ds. As fal tów),
 KT 222 ds. Bu do wy i utrzy ma nia dróg.
Ze sta wie nie (wg sta nu na 30.09.2012 r.) obej mu je nor my wy ma -

gań i me tod ba dań:
 mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych (mma) wy twa rza nych i wbu -

do wy wa nych na go rą co,
 cien kich warstw na zim no,
 po wierzch nio wych utrwa leń (pu),
 as fal tów dro go wych i as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi, as -

fal tów upłyn nio nych i fluk so wa nych,
 emul sji as fal to wych,
 kru szyw i wy peł nia czy do mma i pu.
Ozna cze nie (oryg.) po ty tu le nor my iden ty fi ku je nor my wpro wa dzo -

ne do zbio ru Pol skich Norm tak zwa ną me to dą uzna nia (bez tłu ma cze -
nia na ję zyk pol ski), do stęp ne w ję zy ku an giel skim (za wsze), nie miec -
kim lub fran cu skim (nie za wsze).

Wy stę pu ją ce w nu me rze nor my ozna cze nia in for mu ją:
 A, A1, A2 …o zmia nach w tre ści nor my,
 Ap, AC o po praw kach wpro wa dzo nych do tre ści nor my. 

Ze sta wie nie norm do ty czą cych 
mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych 
oraz po wierzch nio wych utrwa leń

Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we

Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we na go rą co

Nor my wy ma gań

PN -EN 13108-1:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Wy ma ga nia – Część 1: Be ton as fal to wy

PN -EN 13108-2:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Wy ma ga nia – Część 2: Be ton as fal to wy do bar dzo cien kich warstw

PN -EN 13108-3:2006/AC:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Wy ma ga nia – Część 3: Bar dzo mięk ki be ton as fal to wy (oryg.)

PN -EN 13108-4:2006/AC:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Wy ma ga nia – Część 4: Mie szan ka HRA (oryg.)

PN -EN 13108-5:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Wy ma ga nia – Część 5: Mie szan ka SMA

PN -EN 13108-6:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Wy ma ga nia – Część 6: As falt la ny

PN -EN 13108-7:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Wy ma ga nia – Część 7: As falt po ro wa ty

PN -EN 13108-8:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Wy ma ga nia – Część 8: De strukt as fal to wy

PN -EN 13108-20:2008/AC:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Wy ma ga nia – Część 20: Ba da nie ty pu

PN -EN 13108-21:2008/AC:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Wy ma ga nia – Część 21: Za kła do wa kon tro la pro duk cji

Nor my me tod ba dań

PN -EN 12697-1
Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 1: Za war tość le pisz cza roz pusz czal ne go (oryg.)
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PN -EN 12697-2+A1:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 2: Ozna cza nie skła du ziar no we go

PN -EN 12697-3:2007 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co  
– Część 3: Od zy ski wa nie as fal tu: Wy par ka ob ro to wa

PN -EN 12697-4:2007 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 4: Od zy ski wa nie as fal tu – Ko lum na de sty la cji frak cyj nej

PN -EN 12697-5:2010 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 5: Ozna cza nie gę sto ści (oryg.)

PN -EN 12697-5:2010/AC:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 5: Ozna cza nie gę sto ści (oryg.)

PN -EN 12697-6:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 6: Ozna cza nie gę sto ści ob ję to ścio wej pró bek mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej (oryg.)

PN -EN 12697-7:2006 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 7: Ozna cza nie gę sto ści ob ję to ścio wej pró bek pro mie nia mi gam ma

PN -EN 12697-8:2005 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 8: Ozna cza nie za war to ści wol nej prze strze ni

PN -EN 12697-9:2003 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 9: Ozna cza nie gę sto ści po rów naw czej (oryg.)

PN -EN 12697-10:2005 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 10: Za gęsz czal ność 

PN -EN 12697-10:2005/AC:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 10: Za gęsz czal ność

PN -EN 12697-11:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 12: Okre śla nie po wi no wac twa po mię dzy kru szy wem i as fal tem (oryg.)

PN -EN 12697-12:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 12: Okre śla nie wra żli wo ści pró bek as fal to wych na wo dę (oryg.)

PN -EN 12697-13:2005 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 13: Po miar tem pe ra tu ry

PN -EN 12697-14:2005 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 14: Za war tość wo dy

PN -EN 12697-15:2005 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 15: Ozna cza nie po dat no ści na se gre ga cję

PN -EN 12697-16:2005 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 16: Ście ra nie abra zyj ne okoł ko wa ny mi opo na mi (oryg.)

PN -EN 12697-17+A1:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 17: Uby tek zia ren w prób kach as fal tu po ro wa te go (oryg.)

PN -EN 12697-18:2007 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 18: Spływ ność le pisz cza

PN -EN 12697-19:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 19: Wo do prze pusz czal ność pró bek (oryg.)

PN -EN 12697-20:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 20: Ba da nie twar do ści (pe ne tra cji) na prób kach sze ścien nych lub cy lin drycz nych (oryg.)

PN -EN 12697-21:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 21: Ba da nie twar do ści (pe ne tra cji) za po mo cą pła skich pró bek (oryg.)
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PN -EN 12697-22+A1:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 22: Ko le ino wa nie

PN -EN 12697-23:2009 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 23: Od por ność mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na roz cią ga nie po śred nie

PN -EN 12697-24:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 24: Od por ność na zmę cze nie (oryg.)

PN -EN 12697-25:2005 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 25: Ba da nie cy klicz ne go jed no osio we go ści ska nia (oryg.)

PN -EN 12697-26:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 26: Sztyw ność (oryg.)

PN -EN 12697-27:2005 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 27: Po bie ra nie pró bek

PN -EN 12697-28:2005 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 28: Przy go to wa nie pró bek do ozna cza nia za war to ści le pisz cza, za war to ści wo dy i uziar nie nia

PN -EN 12697-29:2006 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 29: Ozna cza nie wy mia rów prób ki z mie szan ki mi ne ral no -as fal to wej

PN -EN 12697-30:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 30: Przy go to wa nie pró bek za gęsz czo nych przez ubi ja nie (oryg.)

PN -EN 12697-31:2007 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 31: Prób ki przy go to wa ne w pra sie ży ra to ro wej (oryg.)

PN -EN 12697-32+A1:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 32: La bo ra to ryj ne za gęsz cza nie wi bra cyj ne

PN -EN 12697-33+A1:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 33: Przy go to wa nie pró bek za ga sza nych urzą dze niem wa łu ją cym

PN -EN 12697-34:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 34: Ba da nie Mar shal la (oryg.)

PN -EN 12697-35+A1:2008 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 35: Mie sza nie la bo ra to ryj ne

PN -EN 12697-36:2005 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 36: Ozna cza nie gru bo ści na wierzch ni as fal to wych

Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
PN -EN 12697-37:2004 – Część 37: Okre śla nie przy czep no ści le pisz cza do kru szy wa ła ma ne go me to dą go rą ce go pia sku 

dla as fal tów wal co wa nych na go rą co (oryg.)

PN -EN 12697-38:2007 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 38: Pod sta wo we wy po sa że nie i ka li bra cja

PN -EN 12697-39:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 39: Ozna cza nie za war to ści le pisz cza me to dą spa la nia (oryg.)

PN -EN 12697-40:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 40: Wo do prze pusz czal ność na wierzch ni in si tu (oryg.)

PN -EN 12697-41:2009 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 41: Od por ność na pły ny za po bie ga ją ce ob lo dze niu

PN -EN 12697-42:2009 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 42: Za war tość czę ści ob cych w de struk cie as fal to wym
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PN -EN 12697-43:2009 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 43: Od por ność na pa li wo

PN -EN 12697-44:2010 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 44: Pro pa ga cja pęk nię cia w ba da niu zgi na nia prób ki pół wal co wej (oryg.)

PN -EN 12697-45:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 45: Ba da nie sztyw no ści przy roz cią ga niu pró bek pod da nych sta rze niu w wo dzie (SATS) (oryg.)

PN -EN 12697-46:2012 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 46: Pę ka nie ni sko tem pe ra tu ro we i wła ści wo ści w ba da niu osio we go roz cią ga nia (oryg.)

PN -EN 12697-47:2010 Mie szan ki mi ne ral no -as fal to we – Me to dy ba dań mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na go rą co 
– Część 47: Ozna cza nie za war to ści po pio łów w as fal cie na tu ral nym (oryg.)

Cien kie war stwy na zim no

Nor ma wy ma gań

PN -EN 12273:2011 Cien ka war stwa na zi mo – Wy ma ga nia

Nor my me tod ba dań

PN -EN 12274-1:2005 Cien ka war stwa na zim no -Me to dy ba dań -Część 1: Po bie ra nie pró bek do eks trak cji le pisz cza (oryg.)

PN -EN 12274-2:2003 Cien ka war stwa na zim no -Me to dy ba dań -Część 2: Okre śle nie za war to ści le pisz cza 

PN -EN 12274-3:2005 Cien ka war stwa na zim no -Me to dy ba dań -Czę ść3: Kon sy sten cja

PN -EN 12274-4:2003 Cien ka war stwa na zim no -Me to dy ba dań -Część 4: Ozna cze nie ko he zji mie szan ki (oryg.)

PN -EN 12274-5:2003 Cien ka war stwa na zim no -Me to dy ba dań -Część 5: Ozna cze nie ście ral no ści (oryg.)

PN -EN 12274-6:2005 Cien ka war stwa na zim no -Me to dy ba dań -Część 6: Do zo wa nie

PN -EN 12274-7:2005 Cien ka war stwa na zim no -Me to dy ba dań -Część 7: Me to da wstrzą so we go ście ra nia

Po wierzch nio we utrwa le nie

Nor ma wy ma gań

PN -EN 12271:2009 Po wierzch nio we utrwa le nie – Wy ma ga nia

Nor my me tod ba dań

PN -EN 12272-1:2005 Po wierzch nio we utrwa la nie – Me to dy ba dań – Część 1: Do zo wa nie i pop rzecz ny roz kład le pisz cza

PN -EN 12272-2:2004 Po wierzch nio we utrwa la nie – Me to dy ba dań – Część 2: Wi zu al na oce na de fek tów (oryg.)

PN -EN 12272-3:2003 Po wierzch nio we utrwa la nie -Me to dy ba dań – Część 3: Okre śle nie przy czep no ści kru szy wa do le pisz cza 
me to dą ude rze nio wą na pły cie Via lit (oryg.)

As fal ty i le pisz cza as fal to we

PN -EN 12597:2003 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ter mi no lo gia

As fal ty

Nor my wy ma gań

PN EN 12591:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Wy ma ga nia dla as fal tów dro go wych

PN EN 13924:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Wy ma ga nia dla as fal tów dro go wych twar dych

PN EN 14023:2011 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Za sa dy kla sy fi ka cji as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi

PN EN 15322:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Za sa dy kla sy fi ka cji as fal tów upłyn nio nych i fluk so wa nych (oryg.)



Nor my me tod ba dań

PN EN 58:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Po bie ra nie pró bek le pisz czy as fal to wych (oryg.)

PN -EN 1425:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Oce na or ga no lep tycz na (oryg.)

PN -EN 1426:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie pe ne tra cji igłą

PN -EN 1427:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie tem pe ra tu ry mięk nie nia – Me to da Pier ścień i Ku la

PN -EN 12592:2009/Ap1:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie roz pusz czal no ści

PN -EN 12593:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie tem pe ra tu ry me to dą Fra as sa

PN -EN 12594:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Przy go to wa nie pró bek do ba dań

PN -EN 12595:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie lep ko ści ki ne ma tycz nej

PN -EN 12596:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie lep ko ści dy na micz nej me to dą pró żnio wej ka pi la ry

PN -EN 12606-1:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie za war to ści pa ra fi ny – Część 1: Me to da de sty la cji

PN -EN 12606-2:2002 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie za war to ści pa ra fi ny – Część 2: Me to da eks trak cyj na (oryg.)

PN -EN 12607-1:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie od por no ści na sta rze nie pod wpły wem cie pła i po wie trza 
– Część 1: Me to da RTFOT

PN -EN 12607-2:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie od por no ści na sta rze nie pod wpły wem cie pła i po wie trza 
– Część 2: Me to da TFOT

PN -EN 12607-3:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie od por no ści na sta rze nie pod wpły wem cie pła i po wie trza 
– Część 2: Me to da RFT

PN EN 12846-2:2011 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie cza su wy pły wu lep ko ścio mie rzem wy pły wo wym 
– Część 2: Upłyn nio ne i fluk so wa ne le pisz cza as fal to we (oryg.)

PN EN 13074-1:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Od zy ski wa nie le pisz cza z emul sji as fal to wych lub as fal tów upłyn nio nych 
lub fluk so wa nych – Część 1: Od zy ski wa nie me to dą od pa ro wa nia

PN EN 13074-2:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Od zy ski wa nie le pisz cza z emul sji as fal to wych lub as fal tów upłyn nio nych 
lub fluk so wa nych – Część 2: Sta bi li za cja po od zy ska niu me to dą od pa ro wa nia

PN -EN 13302:2011 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie lep ko ści dy na micz nej le pisz czy as fal to wych lep ko ścio mie rzem ob ro to wym

PN -EN 13398:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie na wro tu sprę ży ste go as fal tów mo dy fi ko wa nych

PN -EN 13399:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie sta bil no ści pod czas ma ga zy no wa nia as fal tów mo dy fi ko wa nych

PN -EN 13587:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie wła ści wo ści me cha nicz nych le pisz czy as fal to wych me to dą 
roz cią ga nia (oryg.)

PN -EN 13632:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Wzro ko wa oce na zdy sper go wa nia po li me ru w as fal tach mo dy fi ko wa nych 
po li me ra mi

PN EN 13702:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie lep ko ści dy na micz nej as fal tów mo dy fi ko wa nych po li me ra mi 
me to dą sto żek i płyt ka

PN EN 13703:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie ener gii od kształ ce nia

PN EN 14769:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Przy śpie szo ne sta rze nie dłu go ter mi no we / kon dy cjo no wa nie w ko mo rze 
sta rze nia ci śnie nio we go (PAV) (oryg.)

PN EN 14770:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie ze spo lo ne go mo du łu ści na nia i ką ta prze su nię cia fa zo we go 
– Re ometr dy na micz ne go ści na nia (DSR) (oryg.)

PN EN 14771:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie sztyw no ści peł za nia przy zgi na niu – Re ometr zgi na nej bel ki (BBR) (oryg.)
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Emul sje as fal to we do po wierzch nio wych utrwa leń i mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na zim no 

Nor ma wy ma gań

PN EN 13808:2010 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Za sa dy kla sy fi ka cji emul sji as fal to wych

Nor my me tod ba dań

PN EN 58:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Po bie ra nie pró bek le pisz czy as fal to wych (oryg.)

PN EN 1428:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie za war to ści wo dy w emul sjach as fal to wych – Me to da de sty la cji 
aze otro po wej (oryg.)

PN EN 1429:2011 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie po zo sta ło ści na si cie emul sji as fal to wych oraz trwa ło ści pod czas
ma ga zy no wa nia me to dą po zo sta ło ści na si cie

PN EN 1430:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie po lar no ści czą stek w emul sjach as fal to wych

PN EN 1431:2009 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie za war to ści as fal tów i ole jów de sty la cyj nych w emul sji as fal to wej
me to dą de sty la cji (oryg.)

PN EN 12846-1: As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie cza su wy pły wu lep ko ścio mie rzem wy pły wo wym 
– Część 1: Emul sje as fal to we (oryg.)

PN EN 12847:2011 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie se dy men ta cji emul sji as fal to wych

PN EN 12848:2011 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie sta bil no ści emul sji as fal to wych pod czas mie sza nia z ce men tem

PN EN 12849:2011 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie zdol no ści emul sji as fal to wych do pe ne tro wa nia

PN EN 12850:2011 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie war to ści pH emul sji as fal to wych

PN EN 13074-1:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Od zy ski wa nie le pisz cza z emul sji as fal to wych lub as fal tów upłyn nio nych 
lub fluk so wa nych – Część 1: Od zy ski wa nie me to dą od pa ro wa nia

PN EN 13074-2: 2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Od zy ski wa nie le pisz cza z emul sji as fal to wych lub as fal tów upłyn nio nych 
lub fluk so wa nych – Część 2: Sta bi li za cja po od zy ska niu me to dą od pa ro wa nia

PN EN 13075-1:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we –Ba da nie roz pa du -Część 1: Ozna cza nie in dek su roz pa du ka tio no wych 
emul sji as fal to wych, me to da z wy peł nia czem mi ne ral nym (oryg.)

PN EN 13075-2:2011 As fal ty i le pisz cza as fal to we –Ba da nie roz pa du -Część 2: Ozna cza nie cza su mie sza nia ka tio no wych 
emul sji as fal to wych

PN EN 13614:2011 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie przy czep no ści emul sji przez za nu rze nie w wo dzie (oryg.)

PN EN 14733+A1:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Za kła do wa kon tro la pro duk cji emul sji as fal to wych, as fal tów fluk so wa nych 
i as fal tów upłyn nio nych

PN EN 16345:2012 As fal ty i le pisz cza as fal to we – Ozna cza nie cza su wy pły wu emul sji as fal to wych z za sto so wa niem 
lep ko ścio mie rza Re dwo od Nr II (oryg.)

Kru szy wa i wy peł nia cze do mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych i po wierzch nio wych utrwa leń

Nor ma wy ma gań

PN EN 13043:2004 Kru szy wa do mie sza nek bi tu micz nych i po wierzch nio wych utrwa leń sto so wa nych na dro gach, lot ni skach 
i in nych po wierzch niach prze zna czo nych do ru chu

PN EN 13043:2004/AC:2004 Kru szy wa do mie sza nek bi tu micz nych i po wierzch nio wych utrwa leń sto so wa nych na dro gach, lot ni skach 
i in nych po wierzch niach prze zna czo nych do ru chu

PN EN 13043:2004/Ap1:2010 Kru szy wa do mie sza nek bi tu micz nych i po wierzch nio wych utrwa leń sto so wa nych na dro gach, lot ni skach 
i in nych po wierzch niach prze zna czo nych do ru chu
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Nor my me tod ba dań

PN EN 932-1:1999 Ba da nia pod sta wo wych wła ści wo ści kru szyw – Me to dy po bie ra nia pró bek

PN EN 932-2:2001 Ba da nia pod sta wo wych wła ści wo ści kru szyw – Me to dy po mniej sza nia pró bek la bo ra to ryj nych

PN EN 932-3:1999 Ba da nia pod sta wo wych wła ści wo ści kru szyw – Pro ce du ra i ter mi no lo gia uprosz czo ne go opi su 
pe tro gra ficz ne go

PN EN 932-3/A1:2004 Ba da nia pod sta wo wych wła ści wo ści kru szyw – Pro ce du ra i ter mi no lo gia uprosz czo ne go opi su 
pe tro gra ficz ne go

PN EN 932-5:2012 Ba da nia pod sta wo wych wła ści wo ści kru szyw – Część 5: Wy po sa że nie pod sta wo we i wzor co wa nie (oryg.)

PN EN 932-6:2002 Ba da nia pod sta wo wych wła ści wo ści kru szyw – Część 6: De fi ni cje po wta rzal no ści i od twa rzal no ści

PN EN 933-1:2012 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw  – Część 1: Ozna cza nie skła du ziar no we go 
– Me to da prze sie wu (oryg.)

PN EN 933-2:1999 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw – Ozna cza nie skła du ziar no we go – No mi nal ne wy mia ry 
otwo rów sit ba daw czych

PN EN 933-3:2012 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 3: Ozna cza nie kształ tu ziarn za po mo cą wskaź ni ka 
pła sko ści (oryg.)

PN EN 933-4:2008 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 4: ozna cza nie kształ tu ziarn 
– Wskaź nik kształ tu (oryg.)

PN EN 933-5:2000 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw  – Ozna cza nie pro cen to wej za war to ści ziarn 
o po wierzch niach po wsta łych w wy ni ku prze kru sze nia lub ła ma nia kru szyw gru bych

PN EN 933-5:2000/A1:2005 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw  – Ozna cza nie pro cen to wej za war to ści ziarn 
o po wierzch niach po wsta łych w wy ni ku prze kru sze nia lub ła ma nia kru szyw gru bych

PN EN 933-6:2002 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw  – Część 6: Oce na wła ści wo ści po wierzch ni 
– Wskaź nik prze pły wu kru szyw

PN EN 933-6:2002/AC:2004 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw  – Część 6: Oce na wła ści wo ści po wierzch ni  
– Wskaź nik prze pły wu kru szyw

PN EN 933-7:2000 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw  – Ozna cza nie za war to ści musz li w kru szy wach gru bych

PN EN 933-8:2012 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw  – Część 8: Oce na za war to ści drob nych czą stek  
– Ba da nie wskaź ni ka pia sko we go (oryg.)

PN EN 933-9:2009 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw  – Część 9: Oce na za war to ści drob nych czą stek  
– Ba da nie błę ki tem me ty le no wym (oryg.)

PN EN 933-10:2009 Ba da nia geo me trycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 10: Oce na za war to ści drob nych czą stek  
– Uziar nie nie wy peł nia czy (prze sie wa nie w stru mie niu po wie trza) (oryg.)

PN EN 1097-1:2011 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw  – Część 1: Ozna cza nie od por no ści na ście ra nie 
(mi kro -De val) (oryg.)

PN EN 1097-2:2010 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 2: Ozna cza nie od por no ści 
na roz drab nia nie (oryg.)

PN EN 1097-3:2000 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 3: Ozna cza nie gę sto ści na sy po wej 
i ja mi sto ści

PN EN 1097-4:2008 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 4: Ozna cza nie pu stych prze strze ni 
su che go, za gęsz czo ne go wy peł nia cza (oryg.)

PN EN 1097-5:2008 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 5: Ozna cza nie za war to ści wo dy przez 
su sze nie w su szar ce z wen ty la cją (oryg.)
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PN EN 1097-6:2002 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 6: Ozna cza nie gę sto ści ziarn 
i na sią kli wo ści

PN EN 1097-6:2002/A1:2006 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 6: Ozna cza nie gę sto ści ziarn 
i na sią kli wo ści

PN EN 1097-6:2002/AC:2004 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 6: Ozna cza nie gę sto ści ziarn 
i na sią kli wo ści

PN EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 6: Ozna cza nie gę sto ści ziarn 
i na sią kli wo ści

PN EN 1097-7:2008 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 7: Ozna cza nie gę sto ści wy peł nia cza 
– Me to da pik no me trycz na (oryg.)

PN EN 1097-8:2009 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 8: Ozna cza nie po le ro wal no ści ka mie nia
(oryg.)

PN EN 1097-9:2000 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 9: Ozna cza nie od por no ści na ście ra nie
abra zyj ne przez opo ny z kol ca mi – Ba da nie skan dy naw skie 

PN EN 1097-9:2000/A1:2006 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 9: Ozna cza nie od por no ści na ście ra nie
abra zyj ne przez opo ny z kol ca mi – Ba da nie skan dy naw skie

PN EN 1097-10:2004 Ba da nia me cha nicz nych i fi zycz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 10: Ozna cza nie wy so ko ści pod cią ga nia 
wo dy

PN EN 1367-1:2007 Ba da nia wła ści wo ści ciepl nych i od por no ści kru szyw na dzia ła nie czyn ni ków at mos fe rycz nych 
– Część 1: Ozna cza nie mro zo od por no ści (oryg.)

PN EN 1367-2:2010 Ba da nia wła ści wo ści ciepl nych i od por no ści kru szyw na dzia ła nie czyn ni ków at mos fe rycz nych 
– Część 2: Ba da nie w siar cza nie ma gne zu (oryg.)

PN EN 1367-3:2002 Ba da nia wła ści wo ści ciepl nych i od por no ści kru szyw na dzia ła nie czyn ni ków at mos fe rycz nych 
– Część 3: Ba da nie ba zal to wej zgo rze li sło necz nej me to dą go to wa nia

PN EN 1367-3:2002/AC:2004 Ba da nia wła ści wo ści ciepl nych i od por no ści kru szyw na dzia ła nie czyn ni ków at mos fe rycz nych 
– Część 3: Ba da nie ba zal to wej zgo rze li sło necz nej me to dą go to wa nia

PN EN 1367-4:2010 Ba da nia wła ści wo ści ciepl nych i od por no ści kru szyw na dzia ła nie czyn ni ków at mos fe rycz nych 
– Część 4: Ozna cza nie skur czu przy wy sy cha niu

PN EN 1367-5:2011 Ba da nia wła ści wo ści ciepl nych i od por no ści kru szyw na dzia ła nie czyn ni ków at mos fe rycz nych 
– Część 5: Ozna cza nie od por no ści na szok ter micz ny (oryg.)

PN EN 1367-6:2008 Ba da nia wła ści wo ści ciepl nych i od por no ści kru szyw na dzia ła nie czyn ni ków at mos fe rycz nych 
– Część 6: Mro zo od por ność w so li (oryg.)

PN EN 1744-1:2010 Ba da nie che micz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 1: Ana li za che micz na (oryg.)

PN EN 1744-3:2004 Ba da nie che micz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 3: Przy go to wa nie wy cią gów przez wy my wa nie kru szyw

PN EN 1744-4:2008 Ba da nie che micz nych wła ści wo ści kru szyw – Część 4: Ozna cza nie po dat no ści na wo dę wy peł nia czy 
do mie sza nek bi tu micz nych

PN EN 13179-1:2002 Ba da nia kru szyw wy peł nia ją cych sto so wa nych do mie sza nek bi tu micz nych – Część 1: Ba da nie me to dą 
pier ście nia del ta i ku li

PN EN 13179-2:2002 Ba da nia kru szyw wy peł nia ją cych sto so wa nych do mie sza nek bi tu micz nych – Część 2: Licz ba bi tu micz na
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