SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.13.13
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA)
1.WSTĘP
1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej gr. 3 cm, zwanej w
dalszym ciągu mieszanką SMA w związku z:
Budowa dróg gminnych nr 12006P – ul. Brzezińskiego, nr 120033P – ul. Kocika, nr 120074P – ul.
Radowskiego wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie.
1.2Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zastosowaniem
mieszanki SMA do wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni gr. 3 cm o uziarnieniu 0/11,00 wg kosztorysu
ofertowego.
Warstwę ścieralną z mieszanki SMA należy wykonać na drodze obciążonej ruchem KR3 -6 wg „Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [11].
1.4Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku naturalnego,
wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, wytwarzana, układana i
zagęszczana na gorąco.
1.4.2. Stabilizator - dodatek, np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający spływ mastyksu z
powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej.
1.4.3. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego
przyczepności do kruszywa.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.Materiały
2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w oparciu o projekt nowelizowanej
normy PN-C-96170 [9] lub asfalt modyfikowany wg wskazań producenta. Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych
w zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
Lp.

Rodzaj materiału
nr normy

Wymagania wobec materiałów w
zależności od kategorii ruchu
KR 3 do KR 6
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1

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B11112:1996 [2], PN-B-11115:1998[4]
a) ze skał magmowych i przeobrażonych
b) ze skał osadowych

kl. I, II1); gat.1
jw.2)
kl. I; gat.1

9
4

c) z surowca sztucznego (żużle
pomiedziowe i stalownicze)
2
3
4

Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [ 2 ]
Żwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [ 1 ]
Grys i żwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [ 12]

5

Piasek wg PN-B-11113:1996 [ 3 ]

6

Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [ 10 ]

b) innego pochodzenia wg
orzeczenia laboratoryjnego
7

Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [ 6 ]

kl. I; gat.1

podstawowy
D 503), D 70

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy
jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości £ 50% m/m we frakcji grysowej w
mieszance z innymi kruszywami, w ilości £ 100% m/m we frakcji
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
4) głównie do cienkich warstw
2.3Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504 [5] dla
wypełniacza podstawowego.
2.4Kruszywo
Należy stosować kruszywo:
− grysy klasy I wg PN-B-11112 [1],
− piasek łamany lub mieszankę drobną granulowaną wg PN-B-11112 [1],
− piasek naturalny wg PN-B-11113 [2],
− żwir kruszony spełniający wymagania jak dla grysu klasy I, wg PN-B-11112 [1].
2.5Stabilizator i środek adhezyjny
Dodatek stabilizujący mieszankę SMA i środek adhezyjny, musi posiadać aprobatę techniczną, wydaną
przez jednostkę uprawnioną oraz zaakceptowany przez Inżyniera.
3.Sprzęt
3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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− wytwórni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
wyposażonej w dozownik stabilizatora,
− układarek do rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej,
− walców stalowych gładkich ciężkich,
− szczotek mechanicznych.
4.Transport
4.1Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Transport asfaltu powinien odbywać się zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [3].
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami materiałów.
4.2.4. Mieszanka SMA
Mieszankę SMA należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka SMA powinna być przykryta pokrowcem.
5.Wykonanie robót
5.1Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2Projektowanie mieszanki SMA
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi
do akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w
obecności Inżyniera.
Projektowanie mieszanki SMA polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości asfaltu.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne podane na rysunku od 1 do 5.
Ramowy skład mieszanki SMA podano w tablicy 1.
Skład mieszanki SMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek sporządzonych wg metody
Marshalla, które powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2.
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Wymiar
oczek sit #,
mm
Przechodzi
przez:
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość
ziarn > 2,0
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna
zawartość asfaltu w
SMA, % m/m

9
6

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od
kategorii ruchu
od KR 3 do KR 6
Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 11,00
100
90 ÷ 100
45 ÷ 60
35 ÷ 48
30 ÷ 40
24 ÷ 32
17 ÷ 25
(75 ÷ 83)
12 ÷ 21
10 ÷ 20
10 ÷ 19
9 ÷ 18
9 ÷ 17
8 ÷ 13

od 5,5
do 6,8

Tablica 3. Wymagania wobec próbek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA
Lp.

Właściwości

Wymagania wobec MMA
i warstwy z SMA w zależności
od kategorii ruchu
KR 3-6

1 Zawartość dodatków (orientacyjna) w mieszance
SMA, % (m/m)
a)

adhezyjnego, w stosunku do asfaltu

b)

stabilizującego, w stosunku do MMA

od 0,2 do 0,9
od 0,2 do 1,5

2 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla % (V/V),
zagęszczonych
a)

2x50 uderzeń ubijaka w temp. 135 ±50C

b)

2x75 uderzeń ubijaka w temp. 145 ±50C

od 3,0 do 4,0
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3 Grubość warstwy ścieralnej w cm o uziarnieniu:

-

od 0 mm do 4,0 mm
od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm

od 3,0 do 4,0

od 0 mm do 9,6 mm

od 3,5 do 4,5

od 0 mm do 11,0 mm

od 3,5 do 5,0

4 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

³ 98,0

5 Wolna przestrzeń w warstwie ścieralnej przed
dopuszczeniem do ruchu, % (V/V)

od 2,5 do 6,0

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych SMA od 0 mm do 11,00 mm

5.3.

Produkcja mieszanki SMA
Mieszankę SMA należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych zachowując zasady
określone w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika przed podaniem kruszywa i asfaltu lub do grysów do pojemnika
wagi, w czasie ich odważania.
Temperatura mieszanki SMA powinna być dostosowana do rodzaju stabilizatora.
5.4.

Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa, warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) powinno mieć
odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
(kurz, błoto, piasek, rozlane paliwo itp.).
Przed rozłożeniem mieszanki SMA podłoże należy skropić emulsją asfaltową szybkorozpadową [10]. Brzegi
krawężników oraz innych urządzeń jak włazy, wpusty itp. powinny być posmarowane lepiszczem (gorący asfalt,
asfalt upłynniony, emulsja szybkorozpadowa).
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Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA nie może być układana, gdy temperatura otoczenia jest niższa od
5oC. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym i oblodzonym podłożu, podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
5.6.

Odcinek próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera kontrolnej produkcji według zasad określonych w SST D-05.03.05.13 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego (warstwa wiążąca)”.
Przed wykonaniem odcinka próbnego, należy zgłosić ten fakt na 3 dni przed rozpoczęciem robót,
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubości warstwy,
− określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.
5.7.

Układanie i zagęszczanie warstwy z mieszanki SMA
Mieszanka SMA powinna być układana mechanicznie, w sposób ciągły, układarką z włączoną wibracją i
jeśli możliwe całą szerokością. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed
rozpoczęciem robót. Jeśli za układarką wystąpił wysięk lepiszcza w postaci plamy, to mieszankę należy w tym
miejscu wybrać łopatą i uzupełnić nową.
Mieszanka SMA powinna być zagęszczana walcami stalowymi gładkimi. Zagęszczenie nie powinno
powodować wyciskania się zaprawy na powierzchnię.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien
być zaakceptowany przez Inżyniera.
Za zgodą Inżyniera, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.
6.Kontrola jakości robót
6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji SMA i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
6.3Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA podano
w tablicy 2.
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA
Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki mineralnej

2

Skład mieszanki SMA

3

Właściwości mieszanki SMA:
niewypełniona wolna przestrzeń w
próbkach Marshalla

Częstotliwość badań.
Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej
2 próbki
1 próbka przy produkcji do 300 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg
1 na 1000 Mg produkcji
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4

Badanie właściwości asfaltu

dla każdej cysterny

5

Badanie właściwości wypełniacza

1 na 100 Mg

6

Badanie właściwości kruszywa
− piasek naturalny i łamany,
kruszywo drobne granulowane
− grys i żwir kruszony

1 na 200 Mg i przy każdej zmianie
1 na 500 Mg i przy każdej zmianie

7

Pomiar temperatury składników
mieszanki

1 na godzinę

8

Pomiar temperatury mieszanki SMA

Przy każdym załadunku i w czasie
wbudowywania, w sposób ciągły

9
9

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia
powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki SMA
Badanie to polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001 [4], pobranej próbki w trakcie układania
mieszanki. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją podaną poniżej.
Dopuszczalne odchyłki od wartości podanych w recepcie wynoszą dla:
− ziarn frakcji powyżej 2 mm
± 5% bezwzględnych,
− ziarn frakcji od 0,075 mm do 2 mm
± 3% bezwzględnych,
− ziarn frakcji poniżej 0,075 mm
± 2% bezwzględnych,
− asfaltu
± 0,3 % bezwzględnych.
6.3.4. Właściwości mieszanki SMA
Właściwości mieszanki SMA należy określać na próbkach pobranych w trakcie układania mieszanki,
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.3.5. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny Wykonawca powinien określić właściwości asfaltu zgodnie z pkt 2.2.
6.3.6. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza Wykonawca powinien określić właściwości wypełniacza zgodnie z
pkt 2.3.
6.3.7. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 2, Wykonawca powinien określić właściwości kruszywa zgodnie z pkt
2.4.
6.3.8. Pomiar temperatury składników mieszanki
Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.9. Pomiar temperatury mieszanki SMA
Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchnię. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru bimetalicznego z dokładnością ± 2oC, a temperatura
powinna być zgodna z wymaganą w recepcie.
6.4Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki SMA
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 4.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA
Lp.

Wyszczególnienie badań

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość nawierzchni

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

w sposób ciągły
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3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

*)

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

1
0

co 100 m
*)

6

Ukształtowanie osi w planie

co 100 m

7

Grubość nawierzchni

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na
2000 m2

8

Skład mieszanki SMA

2 próbki na 1 km

9

Złącza podłużne i poprzeczne

każde złącze

10

Obramowanie nawierzchni

ocena wizualna

11

Wygląd zewnętrzny

ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość nawierzchni
Szerokość wykonanej nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.3. Równość nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [6].
Nierówności nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości dla odpowiedniej kategorii ruchu.
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać
dopuszczalnych wartości dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.4.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni a rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.7. Grubość nawierzchni
Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż

± 5 mm.

6.4.8. Skład mieszanki SMA
Skład mieszanki powinien być zgodny z receptą laboratoryjną z tolerancją podaną w pkt 6.3.3.
6.4.9. Złącza podłużne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza
powinny być równe i związane.
6.4.10. Obramowanie nawierzchni
Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy opornikach
drogowych powierzchnia powinna wystawać od 5 do 10 mm ponad powierzchnię, krawędź być równo obcięta i
pokryta asfaltem.
6.4.11. Wygląd nawierzchni
Sprawdzenie wyglądu warstwy nawierzchni należy wykonać przez oględziny całej powierzchni wykonanego
odcinka.
Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń, a wolne grysy
zastosowane do uszorstnienia powinny być usunięte.
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7.Obmiar robót

1
0

7.1Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.Podstawa płatności
9.1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie podłoża,
− skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,
− posypanie grysem i przywałowanie,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.Przepisy związane
10.1Normy
1. PN-B-11112
2. PN-B-11113
3. PN-C-04024
4. PN-S-04001
5. PN-S-96504
6. BN-68/8931-04

Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralnobitumicznych i nawierzchni bitumicznych
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
bitumicznych
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.

10.210.2. Inne dokumenty
7.
Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, 1984.
8.
ZW-SMA 95. IBDiM, 1995.
9.
TN-169 Projekt normy PN-C-96170:1965 „Asfalty drogowe”. IBDiM, 1995.
10.
TN-170, PN „Drogowe, kationowe emulsje asfaltowe”, Projekt IBDiM, 1994.
11.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 1997.
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