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NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA

wg  WT-1  i  WT-2  z 2010 r.

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z  
betonu asfaltowego 

Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
przy zlecaniu i realizacji robót.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  
związanych  z  wykonaniem  i  odbiorem  warstwy  wiążącej  i  wyrównawczej  z  betonu  
asfaltowego  wg  PN-EN  13108-1  [47]  i  WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2010  [65]  z  
mieszanki  mineralno-asfaltowej  dostarczonej  od  producenta.  W  przypadku  produkcji  
mieszanki  mineralno-asfaltowej  przez  Wykonawcę  dla  potrzeb  budowy,  Wykonawca  
zobowiązany jest  prowadzić Zakładową kontrolę produkcji  (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]  
punkt 8.4.1.5.

Warstwę wiążącą i  wyrównawczą z  betonu asfaltowego można wykonywać dla  
dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6.

Stosowane mieszanki 

Kategoria
ruchu

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2

KR 3-4

KR 5-6

AC11W 2), AC16W

AC16W, AC22W

AC16W, AC22W

 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania  

ogólne” .

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  
podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg  
PN-EN 14023 [59].

Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza   



ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 – KR2 AC11W,AC16W  50/70   -

KR3 – KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70,  
wielorodzajowy 

35/50, 50/70 

PMB 25/55-60

KR5 – KR6 AC16W AC22W 35/50,  
wielorodzajowy 

35/50

PMB 25/55-60

Kruszywo 

Do  warstwy  wiążącej  i  wyrównawczej  z  betonu  asfaltowego  należy  stosować  
kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo  
grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w  
WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11.

Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych  

z  tego  samego  materiału  wykonywanego  w  różnym  czasie  oraz  spoin  stanowiących  
połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi  
w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat  

technicznych,
b) emulsję  asfaltową według PN-EN 13808 [58]  lub  inne  lepiszcza  według  norm lub  

aprobat technicznych  
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27],  
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza  
się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

 Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do  złączania  warstw  konstrukcji  nawierzchni  (warstwa  wiążąca  z  warstwą  
ścieralną)  należy  stosować   kationowe  emulsje  asfaltowe  lub  kationowe  emulsje  
modyfikowane polimerami  według  PN-EN 13808 [58]  i  WT-3  Emulsje  asfaltowe 2009  
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsję  asfaltową  można  składować  w  opakowaniach  transportowych  lub  w  
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do  
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania  
ogólne”.

Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać  
się możliwością korzystania ze sprzętu dSSTosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie, 
– walce ogumione
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.



TRANSPORT

Transport materiałów 

Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy   dowozić  na  budowę  pojazdami  
samowyładowczymi  w zależności  od postępu robót.  Podczas transportu i  postoju przed  
wbudowaniem  mieszanka  powinna  być  zabezpieczona  przed  ostygnięciem  i  dopływem  
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas  
transportu  mieszanki,  od  produkcji  do  wbudowania,  powinna  zapewniać  utrzymanie  
temperatury  w  wymaganym  przedziale.  Powierzchnie  pojemników  używanych  do  
transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać  
tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania  
ogólne”.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

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

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego  
do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6  [65]

Właściwość
Przesiew,   [% (m/m)]

AC11W
KR1-KR2

AC16W
KR1-KR2

AC16W
KR3-KR6

AC22W
KR3-KR6

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90

11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45

0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0

Zawartość lepiszcza,  
minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2

Wymagane  właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej  do  warstwy  wiążącej  i  
wyrównawczej, dla ruchu KR1 ÷ KR2  [65]

Właściwość

Warunki  
zagęszczani
a wg PN-EN 

13108-20 
[48]

Metoda i warunki  
badania

AC11W AC16W

Zawartość 
wolnych  
przestrzeni

C.1.2,ubijan
ie,  2×50 
uderzeń

PN-EN 12697-8 [33], 
p. 4

Vmin 3,0

Vmax 6,0

Vmin 3,0

Vmax 6,0

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem

C.1.2,ubijan
ie,  2×50 
uderzeń

PN-EN 12697-8 [33], 
p. 5

VFBmin 65

VFBmin 80

VFBmin 60

VFBmin 80

Zawartość 
wolnych  

C.1.2,ubijan
ie,  2×50 

PN-EN 12697-8 [33], 
VMAmin 14 VMAmin 14



przestrzeni  w  
mieszance  
mineralnej

uderzeń p. 5

Odporność na 
działanie 
wody

C.1.1,ubijan
ie,  2×35 
uderzeń

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem  
zamrażania, a)

badanie w 25°C

ITSR80 ITSR80

 Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50

Asfalt 50/70

Wielorodzajowy 35/50

Wielorodzajowy 50/70

PMB 25/55-60

od 155 do 195

od 140 do 180

od 155 do 195

od 140 do 180

od 140 do 180

Przygotowanie podłoża
Podłoże  (podbudowa  lub  stara  warstwa  ścieralna)  pod  warstwę  wiążącą  lub  

wyrównawczą  z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozSSTałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.

Wymagana  równość  podłużna  jest  określona  w  rozporządzeniu  dotyczącym  
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  [67].  

Maksymalne  nierówności  podłoża  z  warstwy  starej  nawierzchni  pod  warstwy  
asfaltowe  

Klasa drogi Element nawierzchni
Maksymalna nierówność 

podłoża pod warstwę  
wiążącą [mm]

A, S,
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania  
i wyłączania

9

GP
Jezdnie  łącznic,  jezdnie  MOP,  utwardzone  
pobocza

10

G
Pasy:  ruchu,  dodatkowe,  włączania  i  
wyłączania,  pSSTojowe,  jezdnie  łącznic,  
utwardzone pobocza

10

Z, L, D Pasy ruchu 12

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją  

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być  
zapewniony odpływ wody.

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy  
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu  
lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć,  a powstałe w ten sposób ubytki  wypełnić  
materiałem  o  właściwościach  zbliżonych  do  materiału  podstawowego  (np.  wypełnić  
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni  
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.



Szerokie  szczeliny  w  podłożu  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem,  np.  
zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi  
materiałami według norm lub aprobat technicznych.

Na podłożu wykazującym zniszczenia w pSSTaci siatki spękań zmęczeniowych lub  
spękań poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki  
mineralno-asfaltowej,  warstwy  SAMI  lub  z  geosyntetyków  według  norm  lub  aprobat  
technicznych. Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie  wymaganej  trwałości  nawierzchni  jest  uzależnione  od  zapewnienia  
połączenia między warstwami i  ich współpracy  w przenoszeniu obciążenia nawierzchni  
ruchem.

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia  
między  warstwami  konstrukcyjnymi  oraz  zabezpieczenie  przed  wnikaniem  i  zaleganiem  
wody między warstwami.

Skropienie  lepiszczem  podłoża  (np.  podbudowa  asfaltowa),  przed  ułożeniem  
warstwy  wiążącej  z  betonu  asfaltowego  powinno  być  wykonane  w  ilości  podanej  w  
przeliczeniu na Pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość  emulsji  należy  dobrać  z  uwzględnieniem  stanu  podłoża  oraz  porowatości  

mieszanki ; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć  
większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni  
ją.

Skrapianie  podłoża  należy  wykonywać  równomiernie  stosując  rampy  do  
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą  
w miejscach trudno dSSTępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych  
w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć  
przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę  
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h  
przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich  

warunkach.  Nie  dopuszcza  się  układania  mieszanki  mineralno-asfaltowej  asfaltowej  
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Minimalna  temperatura  otoczenia  na  wysokości  2m  podczas  wykonywania  
warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego

Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia  [°C]

przed przystąpieniem do robót w czasie robót

Warstwa wiążąca 0 +5

Warstwa wyrównawcza 0 +5

Właściwości warstwy AC 

Typ i wymiar 
mieszanki

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej  

[cm]

Wskaźnik  
zagęszczenia 

[%]

Zawartość wolnych  
przestrzeni w 

warstwie
[%(v/v)]

AC11W,  KR1÷KR2 4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0

AC16W,  KR1÷KR2 5,0 ÷ 10,0 ≥   98  3,5 ÷ 7,0

AC16W,  KR3÷KR6 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0

AC22W,  KR3÷KR6 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0



Mieszanka  mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  rozkładarką  
wyposażoną  w  układ  automatycznego  sterowania  grubości  warstwy  i  utrzymywania  
niwelety  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  W  miejscach  niedSSTępnych  dla  sprzętu  
dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej  
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy  wałowane  powinny  być  równomiernie  zagęszczone  ciężkimi  walcami  
drogowymi.  Do  warstw z  betonu  asfaltowego  należy  stosować  walce  drogowe  stalowe  
gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

szczegółowe zasady kontroli jakości robót

szczegółowe  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  SST    D-M-00.00.00  
„Wymagania szczegółowe” .

Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

Warstwa asfaltowa

Grubość warstwy oraz ilość materiału

Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy ścieralnej wynoszą 10 [%].
Badanie grubości Wykonawca winien wykonać i przekazać Inspektorowi w ilości : 1 szt  
na każde rozpoczęte 100 mb drogi. Badanie należy wykonać w miejscu wskazanym przez  
Inspektora. 

Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±  
0,5%.

Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Ukształtowanie osi w planie nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o  

± 5 cm.
Złącza  podłużne  i  poprzeczne,  sprawdzone  wizualnie,  powinny  być  równe  i  

związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające  
warstwy powinny być w jednym poziomie.

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez  
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

OBMIAR ROBÓT

szczegółowe zasady obmiaru robót

szczegółowe zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania  
szczegółowe”.


	WSTĘP
	Przedmiot SST
	Zakres stosowania SST
	Zakres robót objętych SST

	MATERIAŁY
	Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	Lepiszcza asfaltowe
	Kruszywo

	SPRZĘT
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	Sprzęt stosowany do wykonania robót

	TRANSPORT
	Transport materiałów

	WYKONANIE ROBÓT
	Ogólne zasady wykonania robót
	Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
	Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	szczegółowe zasady kontroli jakości robót
	Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

	OBMIAR ROBÓT
	szczegółowe zasady obmiaru robót


