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1 WPROWADZENIE  

Europejska norma EN 13043, zharmonizowana, została zatwierdzona przez Prezesa 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jako Polska Norma PN-EN 13043 Kruszywa 

do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

Norma PN-EN 13043 definiuje właściwości: geometryczne, fizyczne, mechaniczne 
i chemiczne kruszywa oraz podaje kategorie wymagań służące do oceny jego jakości. 
Natomiast nie określa wymagań dotyczących kruszywa do konkretnych zastosowań, 
pozostawiając ich określenie krajom członkowskim CEN. 

Zatwierdzenie normy PN-EN-13043 spowodowało:  

• wycofanie 8 Polskich Norm sprzecznych z tą normą,  

• znowelizowanie lub wprowadzenie nowych norm dotyczących metod badania.  

Niniejsze wymagania techniczne, zwane w skrócie „WT-1 2014”, wdrażają zapisy normy 
PN-EN 13043 do stosowania na drogach krajowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wymagania 
Techniczne WT-1 2014 zastępują WT-1 Kruszywa 2010.  

Dokument rekomenduje do stosowania w Polsce wymagania dotyczące kruszyw 
przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach krajowych.  
Wymagania określone w tym dokumencie są zgodne z powszechnie obowiązującymi 
przepisami w Polsce, a w szczególności z ustawą o wyrobach budowlanych i z ustawą 
o systemie oceny zgodności oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.  

WT-1 2014 zawierają zaktualizowane wymagania dotyczące kruszywa do mieszanek 
mineralno-asfaltowych oraz do powierzchniowych utrwaleń, dostosowane do polskich 
warunków klimatycznych oraz do obciążenia ruchem drogowym.  

W celu ułatwienia porównywania WT-1 2014 z normą PN-EN 13043, w niniejszym 
dokumencie zachowano taką kolejność rozdziałów, jak w normie.  

W WT-1 2014 przyjęto zasadę podawania terminologii zgodnej ze stosowaną w polskiej 
literaturze technicznej.  

 
2 ZAKRES 

WT-1 2014 określają zalecane właściwości i metody badania kruszywa stosowanego 
do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych 
w Polsce.  

WT-1 2014 nie dotyczą w szczególności kruszyw uzyskiwanych z recyklingu mieszanek 
mineralno-asfaltowych oraz kruszyw lekkich, o których mowa w PN-EN 13055-2. 

 
3 POWOŁANE POLSKIE NORMY I OKREŚLENIA  

Niniejsze zestawienie obejmuje normy PN-EN i PN-ISO. Przyjęto, że w wypadku powołań 
niedatowanych, należy stosować ostatnie wydanie normy.  
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PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu.  

PN-EN 196-2  Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu.  
PN-EN 196-6  Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-EN 459-2  Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.  
PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura 

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.  
PN-EN 932-5  Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie.  
PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego - Metoda przesiewania.  
PN-EN 933-2 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego - Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu.  
PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.  

PN-EN 933-6  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa.  

PN-EN 933-8  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek-badanie wskaźnika piaskowego. 

PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości 
drobnych cząstek - Badania błękitem metylenowym.  

PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 
w strumieniu powietrza).  

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody 
oznaczania odporności na rozdrabianie.  

PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.  

PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza.  

PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.  

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  

PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna.  

PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia.  

PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.  

PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
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słonecznej metodą gotowania.  

PN-EN 1367-6  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności 
soli. 

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco - Część 11: Określanie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem.  

PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna.  
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych 
na działanie wody.  

PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych - Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli.  

PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych - Część 2: Liczba bitumiczna.  

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka 
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.  
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3.1 OKREŚLENIA 

Kruszywo - jest to ziarnisty materiał stosowany w budownictwie, który może być: 
naturalny, sztuczny lub z recyklingu.  
Kruszywo naturalne - jest to kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, 
które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest 
uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, 
w szczególności takich, jak: żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.  
Kruszywo sztuczne - jest to kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku 
procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. 
Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, 
stalowniczych i pomiedziowych.  
Kruszywo z recyklingu - jest to kruszywo powstałe w wyniku przeróbki 
nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie.  
Wymiar kruszywa - jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny 
(D) wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej 
ilości ziaren, które pozostają na górnym sicie lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit 
używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita może być równy 0. 
Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren: D ≤ 45 mm oraz d ≥ 2 mm. 
Kruszywo drobne - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D ≤ 2 mm, którego większa 
część pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia 
lub naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego.  
Kruszywo łamane – jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu 
rozdrobnieniu. 
Kruszywo niełamane – jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane 
mechanicznemu rozdrobieniu. 
Pyły - jest to kruszywo o wymiarach ziaren < 0,063 mm. 
Wypełniacz - jest to kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
Określenie „kruszywo wypełniające” podane w normie PN-EN 13043:2004 zastąpiono 
określeniem „wypełniacz”. 
Wypełniacz mieszany - jest to kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia 
mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wypełniacz dodany - jest to wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany 
oddzielnie.  
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu - jest to kruszywo, które składa się z kruszywa 
grubego i drobnego, które może być uzyskiwane bez rozdzielania na kruszywo grube 
i drobne lub przez połączenie kruszywa grubego i drobnego.  
Uziarnienie - jest to skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit.  
Określenie „rozkład wymiarów ziaren” podane normie PN-EN 13043:2004 zastąpiono 
określeniem „uziarnienie”. 
Podziarno - jest to część kruszywa przechodząca przez dolne sito zestawu sit 
używanego do oznaczania wymiaru kruszywa.  
Nadziarno - jest to część kruszywa pozostająca na górnym sicie zestawu sit używanego 
do oznaczania wymiaru kruszywa.  
Kategoria - jest to wymagany przedział wartości lub wartość graniczna właściwości 
kruszywa. 
 
Wymiar kruszywa należy określać za pomocą zestawu podstawowego sit plus zestaw 1, 
podanego w tabeli 1. 
Do określania wymiaru kruszywa nie należy stosować innego zestawu sit.  
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Tabela 1. Wymiary otworów sit do określania wymiaru kruszywa  

Zestaw podstawowy sit plus zestaw 1, #, [mm] 

0 1 2 4 
5,6 
(5) 

8 
11,2 
(11) 

16 
22,4 
(22) 

31,5 45 

Do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa mogą być używane wymiary otworów sit 
podane w nawiasach 

Wymiar kruszywa mniejszy niż 1 mm należy określać za pomocą sit #: 0,063 mm; 0,125 
mm. 

W tabeli 2 przedstawiono zestawy sit pośrednich do oznaczania uziarnienia kruszywa.  

Tabela 2. Wymiary sit do oznaczania uziarnienia kruszywa  

Sito #, [mm] Sito #, [mm] 

D lub d 2 D  1,4 D D/1,4 D/2 lub d/2 

45  90  63  31,5  22,4 

31,5  63  45  22,4  16  

22,4  45  31,5  16  11,2 

16  31,5  22,4  11,2  8  

11,2  22,4  16  8  5,6  

8  16  11,2  5,6  4  

5,6  11,2  8  4  2  

4  8  5,6  2  2  

2  4  2  1  1  

1  2  1,4  -  0,5  
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4 OCENA ZGODNOŚCI 

4.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Oceną zgodności jest systematyczne badanie, w jakim stopniu wyrób spełnia określone 
wymagania.  

Dyrektywa 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich określa systemy oceny zgodności, 
różniące się podziałem i zakresem zadań dla producenta i strony trzeciej, tj. jednostki 
certyfikującej system lub laboratorium certyfikującego. Norma PN-EN 13043 przewiduje 
dwa systemy oceny zgodności:  

• system 2+, w którym jest wymagany udział strony trzeciej;  
• system 4, w którym nie jest wymagany udział strony trzeciej.  

Ocena zgodności kruszywa może być prowadzona według systemu 2+ lub 4.  

Wybór jednego z tych systemów, w zależności od zamierzonego zastosowania kruszywa, 
należy przyjmować zgodnie z tabelą 3. Przedstawione zasady oceny zgodności odnoszą 
się również do wypełniacza.  

Tabela 3. Systemy oceny zgodności kruszywa w zależności od jego 
zastosowania  

System 
oceny 

zgodności 
Zastosowanie kruszywa 

2+  

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na gorąco, 
przeznaczonych do wykonywania warstwy: ścieralnej, wiążącej, 
wyrównawczej, wzmacniającej - do dróg obciążonych ruchem KR3÷KR7  
i do podbudowy dróg obciążonych ruchem KR5÷KR7; Kruszywo  
do wykonywania powierzchniowych utrwaleń na drogach obciążonych 
ruchem KR1÷KR7; Wypełniacz do mieszanek mineralno-asfaltowych  
na gorąco, przeznaczonych do wykonywania warstwy ścieralnej dróg 
obciążonych ruchem KR1÷KR7.  

2+ lub 4 

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych na gorąco, 
przeznaczonych do wykonywania warstw: ścieralnej, wiążącej, 
wyrównawczej, wzmacniającej - do dróg obciążonych ruchem KR1÷KR2 
 i do podbudowy dróg obciążonych ruchem KR1÷KR4. Wypełniacz  
do mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco, przeznaczonych  
do wykonywania warstwy podbudowy, wiążącej, wyrównawczej, 
wzmacniającej dróg obciążonych ruchem KR1÷KR7.  

W celu dokonania oceny zgodności wyrobu producent powinien przeprowadzać 
odpowiednie badania typu oraz prowadzić zakładową kontrolę produkcji. Zgodnie  
z prawem, producent kruszywa dokonuje oceny zgodności na własną odpowiedzialność.  

 
4.2 BADANIA TYPU  

Badania typu należy przeprowadzać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 
13043. 

Wstępne badania typu, odpowiednie do zastosowania wyrobu, powinny być wykonane 
także do każdego produkowanego wyrobu, jako pierwsze badania odnotowane 
od momentu podjęcia zakładowej kontroli produkcji.  

Wstępne badania typu powinny obejmować również wykrywanie składników, które mogą 
emitować promieniowanie większe niż naturalny poziom tła oraz składników mogących 
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uwalniać Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA) lub inne niebezpieczne 
substancje.  

Kruszywa sztuczne powinny mieć ważny atest higieniczny wydany przez Państwowy 
Zakład Higieny. Ze względu na to, że kruszywa naturalne nie zawierają składników lub 
substancji mogących zagrażać środowisku naturalnemu, nie podlegają one obowiązkowi 
badania na obecność takich składników lub substancji.  

4.3 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI  

Producent powinien prowadzić zakładową kontrolę produkcji. Określenie „Fabryczna 
kontrola produkcji” podane w normie PN-EN 13043:2004 zastąpiono określeniem 
„Zakładowa kontrola produkcji” - w skrócie ZKP.  

Sporządzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywać, jakie 
procedury sterowania jakością są stosowane w czasie produkcji i dopuszczania kruszywa 
do obrotu.  

Zakres kontroli konkretnego wyrobu zależy od jego zastosowania oraz wymagań 
związanych z tym zastosowaniem.  

4.4 OZNACZENIE 

4.4.1 Oznaczenie i opis  

Kruszywo powinno być identyfikowane w zakresie:  

• producenta i źródła surowca, a jeżeli wyrób został przemieszczony  
na składowisko, to powinno być podane zarówno źródło, jak i składowisko; 

• rodzaju według PN-EN 932-3;  
• wymiaru.  

4.4.2 Dodatkowe informacje w opisie kruszywa  

Podawanie innych informacji w opisie kruszywa zależy od potrzeb i zastosowania,  
na przykład kod wiążący oznaczenie z opisem. 

Nabywca powinien poinformować producenta o wymaganiach związanych z zamierzonym 
zastosowaniem kruszywa. 

4.5 OZNAKOWANIE ZNAKIEM CE 

Dokument dostawy kruszywa powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 

• oznaczenie;  
• datę wysyłki;  
• kolejny numer dokumentu dostawy;  
• numer normy PN-EN 13043; 
• informacja dotycząca istotnych właściwości.  
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5 WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW DO MIESZANEK MINERALNO-
ASFALTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ 

5.1 KRUSZYWO DO PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO 

W tabelach 4÷7 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego 
stosowanego do podbudowy z betonu asfaltowego. 

 
Tabela 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy z betonu 

asfaltowego  

Właściwości kruszywa  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, 
kategoria nie niższa niż:  

GC85/20  GC85/20 GC85/20 

Tolerancja uziarnienia;  
wymagane kategorie:  

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; 
kategoria nie wyższa niż:  

f2  

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 
lub według PN-EN 933-4,  
kategoria nie wyższa niż:  

FI50 
lub SI50 

FI30 
lub SI30 

FI30 
lub SI30 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej według PN-EN 
933-5; kategoria nie niższa niż:  

CDeklarowana C50/30 C50/30 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
według PN-EN 1097-2, rozdział 5;  
badana na kruszywie o wymiarze 10/14,  
kategoria nie wyższa niż:  

LA50 LA40 LA40 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 
badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 
11/16 lub 8/16, kategoria nie wyższa niż:  

F4 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu  
według PN-EN 1367-3, kategoria:  

SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie,  
według PN-EN 1744-1 p. 14.2;  
kategoria nie wyższa niż:  

mLPC 0,1 
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Rozpad krzemianu dwuwapniowego 
w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem                   
według PN-EN 1744-1 p. 19.1: 

wymagana odporność  

Rozpad związków żelaza w kruszywie  
z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.2; 

wymagana odporność  

Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 p.19.3; 
kategoria nie wyższa niż: 

V6,5  

 
Tabela 5. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego  

lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do podbudowy z betonu 
asfaltowego 

Właściwości kruszywa  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 
kategoria: 

GF85 lub GA85 GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie  
nie większe niż według kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

f3 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria 
nie wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub 
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, 
rozdz. 8, wymagana kategoria: 

ECSDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 
7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie,  
według PN-EN 1744-1 p. 14.2,  
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC 0,1 
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Tabela 6. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego  
lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do podbudowy z betonu 
asfaltowego 

Właściwości kruszywa  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 
kategoria: 

GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie  
nie większe niż według kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub 
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu według PN-EN  
933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:  

ECSDeklarowana ECS30 ECS30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 
7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie,                
według PN-EN 1744-1 p. 14.2,  
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC 0,1 
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Tabela 6a. Wymagane właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
do podbudowy z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-1,  
kategoria nie niższa niż: GA85 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; 
kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; 
kategoria nie wyższa niż: MBF10 MBF10 MBF10 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3         
lub według PN-EN 933-4,  
kategoria nie wyższa niż: 

FI50 
lub SI50 

FI30 
lub SI30 

FI30 
lub SI30 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej według PN-EN  
933-5; kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C50/30 C50/30 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
według PN-EN 1097-2, rozdział 5;  
badana na kruszywie o wymiarze 10/14,  
kategoria nie wyższa niż:  

LA50 LA40 LA40 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 
badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 
11/16 lub 8/16, kategoria nie wyższa niż: 

F4 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu  
według PN-EN 1367-3, kategoria: 

SBLA 

Kanciastość kruszywa drobnego lub 
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, 
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECSDeklarowana ECS30 ECS30 

Skład chemiczny - uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie,  
według PN-EN 1744-1 p. 14.2;  
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC 0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego  
w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem  
według PN-EN 1744-1 p. 19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie  
z  żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 
p.19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V6,5 
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Tabela 7. Wymagane właściwości wypełniacza*) do podbudowy z betonu 
asfaltowego 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5,  
nie wyższa niż: 

1%(m/m) 

Gęstość ziaren według EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym 
zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 
1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według 
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: 

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 
1744-1, kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu 
wapiennym według PN-EN 196-2,  
kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia  
w wypełniaczu mieszanym, według  
PN-EN 459-2, wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, 
wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełnienia wymagań jak dla 

wypełniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego 

powinna być tak dobrana, aby kategoria zwartości CaCO3 w mieszance pyłów 

i wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC70. 
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5.2 KRUSZYWO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ, WYRÓWNAWCZEJ I WZMACNIAJĄCEJ 
Z BETONU ASFALTOWEGO 

  
W tabelach 8÷11 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego 
stosowanego do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego. 

 
Tabela 8. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; 
kategoria nie niższa niż: 

GC85/20 GC85/20 GC90/20 

Tolerancja uziarnienia;  
wymagane kategorie: 

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; 
kategoria nie wyższa niż: 

f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3    
lub według PN-EN 933-4;  
kategoria nie wyższa niż: 

FI35 
lub SI35 

FI25 
lub SI25 

FI25 
lub SI25 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym według PN-EN 933-5;  
kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C50/10 C50/10 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
według normy PN-EN 1097-2, rozdział 5, 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14; 
kategoria nie wyższa niż: 

LA40 LA30 LA30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 
badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 
11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż: 

F2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 
1367-3, wymagana kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC 0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego  
w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem  
według PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie  
z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1, 
p.19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 
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Tabela 9. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego  
lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii:  

GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

f3 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub 
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, 
rozdz. 8, wymagana kategoria: 

ECSDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC 0,1 

  
Tabela 10. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego  

lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub 
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, 
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECSDeklarowana ECS30 ECS30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według  
PN-EN 1744-1 p. 14.2,  
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 
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Tabela 11. Wymagane właściwości wypełniacza*) do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5,  
nie wyższa niż: 

1% (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym 
zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 
1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według 
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: 

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 
1744-1, kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu 
wapiennym według PN-EN 196-2,  
kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia  
w wypełniaczu mieszanym według  
PN-EN 459-2, wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, 
wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

*) Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełnienia wymagań jak dla 
wypełniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja pyłów i wypełniacza wapiennego 

powinna być tak dobrana, aby kategoria zwartości CaCO3 w mieszance pyłów 

i wypełniacza wapiennego była nie niższa niż CC70 
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5.3 KRUSZYWO DO WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO 

W tabelach 12÷15 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego 
stosowanego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Zaleca się stosowanie do 
warstw ścieralnych kategorii ruchu KR3÷KR6 kruszyw rozjaśniających nawierzchnię. Do 
warstw ścieralnych z betonu asfaltowego dla wszystkich kategorii ruchu zaleca się 
stosować wypełniacz mieszany. 

Tabela 12. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej  
z betonu asfaltowego  

Właściwości kruszywa  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-1;  
kategoria nie niższa niż: 

GC85/20 GC90/20 GC90/15 

Tolerancje uziarnienia;  
wymagane kategorie: 

G25/15,  

G20/15,  

G20/17,5  

G25/15,  

G20/15 

G25/15, 

G20/15 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; 
kategoria nie wyższa niż: 

f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3  
lub według PN-EN 933-4;  
kategoria nie wyższa niż: 

FI25 
lub SI25 

FI20 
lub SI20 

FI20 
lub SI20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym według PN-EN 933-5;  
kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C95/1 C95/1 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
według normy PN-EN 1097-2, rozdział 5, 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14; 
kategoria nie wyższa niż: 

LA30 LA30 LA25 

Odporność na polerowanie kruszywa 
(badana na normowej frakcji kruszywa  
do mieszanki mineralno-asfaltowej) według 
PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: 

PSV44 
PSVDeklarowana 

nie mniej niż 48
*) PSV50

*) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 
7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta  

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6  
w 1% NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niż: 

10 7 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 
1367-3, wymagana kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta  

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-
EN 1744-1, p.14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego  
w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność  
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Rozpad związków żelaza w kruszywie  
z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1,  
p. 19.3, kategoria nie wyższa niż: 

V3,5  

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na 
polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw 
(grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona 
wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego 
udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania                     
w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego               
z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 
 
 
Tabela 13. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego  

lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do warstwy ścieralnej  
z betonu asfaltowego  

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii: 

GTCNR 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

f3 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub 
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, 
rozdz. 8, wymagana kategoria: 

ECSDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według  
PN-EN 1744-1 p. 14.2,  
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC 0,1 
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Tabela 14. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego  
lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do warstwy ścieralnej  
z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 
kategoria: 

GA85 lub GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria 
nie wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 
0/2 wydzielonego z kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, 
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECSDeklarowana ECS30 ECS30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie  
według PN-EN 1744-1 p. 14.2,  
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Tabela 15. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej  
z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria 
nie wyższa niż: 

MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5,  
nie wyższa niż: 

1% (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według  
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-
EN 13179-1, wymagana kategoria: 

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według  
PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
według PN-EN 196-2,  
kategoria nie niższa niż: 

CC70  

Zawartość wodorotlenku wapnia  
w wypełniaczu mieszanym według  
PN-EN 459-2, wymagana kategoria: 

Ka20 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, 
wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 
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5.4 KRUSZYWO DO WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI SMA I BBTM  

W tabelach 16÷18 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego 
stosowanego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA i BBTM. Zaleca się stosowanie  
do warstw ścieralnych kategorii ruchu KR3÷KR7 kruszyw rozjaśniających nawierzchnię.  
Do warstw ścieralnych z SMA i BBTM dla wszystkich kategorii ruchu zaleca się stosować 
wypełniacz mieszany. 

  
Tabela 16. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej  

z mieszanki SMA i BBTM  

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1,  
kategoria nie niższa niż: 

GC85/20 GC90/15 GC90/15 

Tolerancje uziarnienia;  
wymagane kategorie: 

G25/15, 

G20/15, 

G20/17,5 

G25/15, 

G20/15 

G25/15, 

G20/15  

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3  
lub według PN-EN 933-4,  
kategoria nie wyższa niż: 

FI25 
lub SI25 

FI20 
lub SI20 

FI20 
lub SI20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym według PN-EN 933-5,  
kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C100/0 C100/0 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
według normy PN-EN 1097-2, rozdział 5, 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14; 
kategoria nie wyższa niż: 

LA30 LA30 LA25 

Odporność na polerowanie kruszywa 
(badana na normowej frakcji kruszywa  
do mieszanki mineralno-asfaltowej) według 
PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: 

PSV44 
PSVDeklarowna 

nie mniej niż 48
*) PSV50

*) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdział 7, 8 lub 9:  

deklarowana przez producenta  

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta  

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6  
w 1% NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niż: 10 7 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie  
według PN-EN 1744-1 p. 14.2,  
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego  
w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według  
PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 
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Rozpad związków żelaza w kruszywie  
z żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1,  
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na 
polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw 
(grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona 
wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego 
udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania                      
w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego               
z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 
  
Tabela 17. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy 

ścieralnej z mieszanki SMA i BBTM 

Właściwości kruszywa  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, 
wymagana kategoria: 

GF85  

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii:  

GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego  
według PN-EN 933-6, rozdz. 8,  
kategoria nie niższa niż:  

ECSDeklarowana ECS30 ECS30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według  
PN-EN 1744-1, p. 14.2,  
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
  



24 

 

Tabela 18. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej  
z mieszanki SMA i BBTM  

Właściwości wypełniacza 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5,  
nie wyższa niż: 

1% (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym 
zagęszczonym wypełniaczu według  
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według 
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:  ∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według  
PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: WS10  

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu 
wapiennym według PN-EN 196-2,  
kategoria nie niższa niż:  

CC70  

Zawartość wodorotlenku wapnia  
w wypełniaczu mieszanym według  
PN-EN 459-2, wymagana kategoria:  

Ka20 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, 
wymagana kategoria:  

BNDeklarowana 
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5.5 KRUSZYWO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ I ŚCIERALNEJ Z ASFALTU LANEGO  
 

W tabelach 19÷22 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego 
stosowanego do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego.  

 
Tabela 19. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej  

i ścieralnej z asfaltu lanego  

Właściwości kruszywa  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1;  
kategoria nie niższa niż:  GC85/20 GC90/15 GC90/15 

Tolerancja uziarnienia;  
wymagane kategorie:  

G25/15,  

G20/15,  

G20/17,5 

G25/15, 

G20/15  

G25/15, 

G20/15  

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż:  

f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3  
lub według PN-EN 933-4,  
kategoria nie wyższa niż:  

FI25 
lub SI25 

FI20 
lub SI20 

FI20 
lub SI20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym według PN-EN 933-5,  
kategoria nie niższa niż:  

CDeklarowana C95/1 C95/1 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
według normy PN-EN 1097-2, rozdział 5, 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14; 
kategoria nie wyższa niż:  

LA30 LA30 LA25 

Odporność na polerowanie kruszywa 
(badana na normowej frakcji kruszywa 
do mieszanki mineralno-asfaltowej) według 
PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż a): 

PSV44 
PSVDeklarowna 

 nie mniej niż 48
*)

 
PSV50

*) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdział 7, 8 lub 9:  

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6  
w 1% NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niż a):  7 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 
badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 
11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż b): 

F2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według 
PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3:  deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1, p.14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC 0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego  
w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem  
według PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 
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Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1, p. 19.2:  

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1, 
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:  

V3,5 

a) Dotyczy warstwy ścieralnej 
b) Dotyczy warstwy wiążącej 

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na 
polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw 
(grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona 
wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego 
udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania                  
w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego                
z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 

 
Tabela 20. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego  

lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do wiążącej i ścieralnej  
z asfaltu lanego  

Właściwości kruszywa  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, 
wymagana kategoria: 

GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie  
nie większe niż według kategorii: 

GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

f3 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego  
lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, 
rozdz. 8, wymagana kategoria: 

ECSDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie  
według PN-EN 1744-1 p. 14.2,  
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC 0,1 
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Tabela 21. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego  
lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 mm do warstwy wiążącej  
i ścieralnej z asfaltu lanego 

Właściwości kruszywa  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 
kategoria: GF85 lub GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie  
nie większe niż według kategorii: GTCNR GTC20 GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria 
nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego  
lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, 
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECS30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 
7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie  
według PN-EN 1744-1 p. 14.2,  
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Tabela 22. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej  
i ścieralnej z asfaltu lanego  

Właściwości wypełniacza  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria 
nie wyższa niż:  

MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5,  
nie wyższa niż: 

1% (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według  
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-
EN 13179-1, wymagana kategoria: 

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według  
PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
według PN-EN 196-2,  
kategoria nie niższa niż: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia  
w wypełniaczu mieszanym według  
PN-EN 459-2, wymagana kategoria: 

KaDeklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, 
wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 



28 

 

5.6 KRUSZYWO DO WARSTWY DOLNEJ I GÓRNEJ Z ASFALTU POROWATEGO 

W tabelach 23÷25 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego 
stosowanego do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu porowatego. Zaleca się 
stosowanie do warstw ścieralnych kategorii ruchu KR3÷KR7 kruszyw rozjaśniających 
nawierzchnię. Warstwa ścieralna może składać się z dwóch warstw, leżących na warstwie 
wiążącej z AC. 

Do obu warstw z asfaltu porowatego dla wszystkich kategorii ruchu zaleca się stosować 
wypełniacz mieszany. 
 
Tabela 23. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy dolnej  

i górnej z asfaltu porowatego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR3÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1,  
kategoria nie niższa niż:  

GC90/15 

Tolerancje uziarnienia,  
wymagane kategorie:  

G25/15, 

G20/15 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; 
kategoria nie wyższa niż:  f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3  
lub według PN-EN 933-4,  
kategoria nie wyższa niż: 

FI20 lub SI20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
według PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż: 

C100/0 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie  
według normy PN-EN 1097-2, rozdział 5, 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14;  
kategoria nie wyższa niż:  

LA20 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana 
na normowej frakcji kruszywa do mieszanki 
mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8, 
kategoria nie niższa niż a): 

PSV50
*) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdział 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% 
NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niż a): 

7 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 
badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 
lub 8/16; kategoria nie wyższa niż b): 

F2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:  SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1, p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 
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Rozpad krzemianu dwuwapniowego  
w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem  
według PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1, p. 19.3, 
kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

a) Dotyczy warstwy ścieralnej 
b) Dotyczy warstwy wiążącej 

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na 
polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw 
(grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona 
wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego 
udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania                     
w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego              
z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 
 
Tabela 24. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy 

dolnej i górnej z asfaltu porowatego  

Właściwości kruszywa  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR3÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-1,  
wymagana kategoria: 

GF85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 
większe niż według kategorii: 

GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9;  
kategoria nie wyższa niż:  

MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego  
według PN-EN 933-6, rozdz. 8,  
kategoria nie niższa niż:  

ECS30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1, p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 
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Tabela 25. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy dolnej i górnej  
z asfaltu porowatego  

Właściwości wypełniacza  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR3÷KR7 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9,  
kategoria nie wyższa niż:  

MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5,  
nie wyższa niż: 

1%(m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4, 
wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według  
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:  

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 
1744-1, kategoria nie wyższa niż:  

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 
według PN-EN 196-2,  
kategoria nie niższa niż:  

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia  
w wypełniaczu mieszanym według  
PN-EN 459-2, wymagana kategoria: 

Ka20 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, 
wymagana kategoria:  

BNDeklarowana  

  



31 

 

5.7 WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA DO POWIERZCHNIOWYCH 
UTRWALEŃ 

W tabeli 26 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego 
stosowanego do powierzchniowych utrwaleń. 
 
Tabela 26. Wymagane właściwości kruszywa grubego do powierzchniowych 

utrwaleń  

Właściwości kruszywa  
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1,  
kategoria nie niższa niż:  

GC90/20 GC90/10 

Tolerancja uziarnienia,  
wymagane kategorie: 

G25/15, 

G20/15  

G25/15, 

G20/15  

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż:  

f1  f0,5 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3  
lub według PN-EN 933-4,  
kategoria nie wyższa niż:  

FI25 lub SI25 FI20 lub SI20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
według PN-EN 933-5,  
kategoria nie niższa niż: 

C90/1 C100/0 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2, rozdział 5, badana na 
kruszywie o wymiarze 10/14;  
kategoria nie wyższa niż: 

LA25 LA20 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana  
na normowej frakcji kruszywa do mieszanki 
mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8, 
kategoria nie niższa niż: 

PSV44 PSV50
*) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 
7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,  
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% 
NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niż: 

7 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według  
PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: 

SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 
1744-1 p.14.2, kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego  
w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem  
według PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 
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Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1,  
p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na 
polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw 
(grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona 
wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego 
udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania                         
w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego                
z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej. 
 
 
 
 
5.8 WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA DO USZORSTNIENIA WYKONANEJ 

WARSTWY NAWIERZCHNI 
 
W tabeli 27 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego  
do uszorstnienia wykonanej warstwy nawierzchni. 
 
Tabela 27. Wymagane właściwości kruszywa do uszorstnienia wykonanej 

warstwy nawierzchni 

Właściwości kruszywa  
Wymiar kruszywa 

2/4; 2/5 

Uziarnienie według PN-EN 933-1;  
kategoria nie niższa niż: 

GC90/10 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, 
kategoria nie wyższa niż: 

f0,5 

Odporność na polerowanie kruszywa 
(badana na normowej frakcji) według  
PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: 

PSV50 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie  
według PN-EN 1744-1 p.14.2,  
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 
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