Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

D.05.00.00
D.05.03.11

NAWIERZCHNIE
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych i betonu cementowego na zimno,
w ramach zadania:
Budowa i przebudowa układu drogowego: budowa drogi klasy D (ul. bez nazwy), rozbudowa i
przebudowa ulic Kolejowa, Fabryczna, Szkolna wraz z budową i przebudową niezbędnej
infrastruktury realizowane w ramach zadania: "Multimodalne centra przesiadkowe miejscowości
Siechnice: Zadanie 1 Siechnice, gmina Siechnice"
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1,
związanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych oraz z betonu cementowego w lokalizacjach niezbędnych
do realizacji kontraktu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawcą Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.
UWAGA!
Frez bitumiczny stanowi własność Zamawiającego, o ile w warunkach kontraktowych (np.
umowie, SIWZ) nie postanowiono inaczej. Frez zawierający związki smoły (jeśli taki wystąpi)
Wykonawca zobowiązany jest zutylizować w cenie jednostki obmiarowej.
Ogólne wymagania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 3.
3.2. Sprzęt do frezowania
UŜywany sprzęt powinien być ponadto zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację
InŜyniera.
Do frezowania istniejącej nawierzchni naleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie
nawierzchni asfaltowej na zimno, na określoną głębokość.
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Frezarka powinna być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia i zapewniać
zachowanie wymaganych projektowanych rzędnych oraz równości i pochyleń poprzecznych i podłuŜnych powierzchni
po frezowaniu.
Frezarka powinna być wyposaŜona w przenośnik frezowanego materiału, podający go z jezdni na
samochody.
Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym w Kontrakcie, przy jak
najmniejszych zakłóceniach w ruchu.
Wykonawca powinien uŜywać tylko frezarek zaakceptowanych przez InŜyniera. Do uzyskania akceptacji
sprzętu przez InŜyniera Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w, przypadku
jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki na własny koszt
Do oczyszczenia nawierzchni po frezowaniu naleŜy uŜywać sprzętu mechanicznego (szczotki
mechaniczne z ewentualnym uŜyciem spręŜonego powietrza).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiału
Wyfrezowany materiał powinien być odwieziony na tymczasowe przyobiektowe składowisko
Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odl. transportu do 10km). Transport powinien być
tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postoju i przy minimalizacji zakłóceń w ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Przed rozpoczęciem frezowania nawierzchnię naleŜy oczyścić i usunąć łaty z asfaltu lanego, betonu
cementowego, smoły itp. do pełnej głębokości ich występowania.
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości oraz pochyleń podłuŜnych i
poprzecznych zgodnych z Dokumentacją Projektową.
Jeśli w czasie Robót ma być dopuszczony ruch drogowy po frezowanej części jezdni, to wówczas, ze
względów bezpieczeństwa naleŜy spełnić następujące warunki:
a) naleŜy dokładnie usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) wysokość podłuŜnych pionowych krawędzi między frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu nie moŜe
przekraczać 40mm,
c) krawędzie poprzeczne między frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu na zakończenie dnia
roboczego powinny być klinowo ścięte.
5.3. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas frezowania
nawierzchni jezdni
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych
Jakość robót kontroluje się jedynie na odcinku przewidzianym do częściowego frezowania (na niepełna
grubość). Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary
określone w tablicy 1.
Tablica 1: Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno
Lp.

Właściwość nawierzchni

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Równość podłuŜna

łatą 4-metrową co 20 metrów

2

Równość poprzeczna

łatą 4-metrową co 20 metrów
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3

Spadki poprzeczne

co 50 m

4

Szerokość frezowania

co 50 m

5

Głębokość frezowania

na bieŜąco, według STWiORB

Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu wynoszą 15mm.
Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien być zgodny z określonym w Dokumentacji
Projektowej, z tolerancją 0,5% wartości bezwzględnej pochylenia.
Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w Dokumentacji Projektowej z dokładnością
±5cm.
Głębokość frezowania powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej z dokładnością
±5mm.
Za zgodą InŜyniera dopuszcza się odstąpienie od pomiarów kontrolnych w przypadku, gdy połoŜone poniŜej
frezowanej nawierzchni warstwy przewidziane są do rozbiórki.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest dla:
−

wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno z uwzględnieniem odpowiedniej grubości–
metr kwadratowy (m2)

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje InŜynier na zasadach Robót zanikających i
ulegających zakryciu, na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z bieŜącej kontroli Robót i ewentualnych
uzupełniających pomiarów oraz oględzin powierzchni po frezowaniu.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne.
Roboty niezgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają poprawkom polegającym na ponownym
sfrezowaniu o rzędną o 2cm niŜszą niŜ przewidziana w Dokumentacji Projektowej, z jednoczesnym pogrubieniem warstwy
przewidzianej do wbudowania na frezowanej powierzchni o 2cm. Dodatkowe frezowanie oraz wynikające z niego
pogrubienie warstwy układanej na frezowanej powierzchni, nie podlegają dodatkowej zapłacie i powinny zostać
wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jednostkę obmiaru wg.pkt.7.2 powierzchni frezowania nawierzchni bitumicznej i z betonu
cementowego zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót oraz na podstawie wyników pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:
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-

inwentaryzację stanu istniejącego nawierzchni,
prace pomiarowe i projektowe,
w przypadku występowania łat z asfaltu lanego - usunięcie ich na pełną głębokość występowania,
frezowanie,
wywiezienie materiału,
oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarów powierzchni po frezowaniu,
oznakowanie Robót i jego utrzymanie,
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z
Dokumentacją Projektową i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami
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D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.01 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej (granitowej)
surowołupanej 15/17 gr.16cm, w ramach zadania:: „Budowa i przebudowa układu drogowego: budowa
drogi klasy D (ul. bez nazwy), rozbudowa i przebudowa ulic Kolejowa, Fabryczna, Szkolna wraz z
budową i przebudową niezbędnej infrastruktury realizowane w ramach zadania: "Multimodalne
centra przesiadkowe miejscowości Siechnice: Zadanie 1 Siechnice, gmina Siechnice"

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
−

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu:
Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 15/17 surowołupanej regularnej wysokości śr. 16cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm (nawierzchnie zatok autobusowych oraz poszerzeń), w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowa – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych
1.4.2. Podsypka – warstwa piasku z cementem słuŜąca do ułoŜenia prefabrykatów na warstwie podbudowy lub
na podłoŜu gruntowym
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Kostka kamienna – wymagania
Do budowy nawierzchni z kostki kamiennej naleŜy uŜyć kostki kamiennej normalnej, nieregularnej wg
PN-S-96026, klasy I, gatunku 1
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej jest skała granitowa (granit strzegomski szary) o cechach fizycznych i
wytrzymałościowych jak w tablicy 1

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej

Lp.
1

Cechy fizyczne i wytrzymałościowe
Wytrzymałość na ściskanie w stanie
107

Klasa
I

Badania według

160

PN-EN 1926:2007
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4
5

powietrzno-suchym,
suchym, nie mniej niŜ, MPa
Ścieralność na tarczy Boehmego, nie
więcej niŜ, cm
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość),
liczba uderzeń, nie mniej niŜ
Nasiąkliwość wodą, nie więcej niŜ%
Odporność na zamraŜanie

2.2.1.

Kształt i wymiary kostki nieregularnej

2
3

0,2

PN
PN-EN
14157:2005

12

PN-B-04115

0,5
Nie bada się

PN-EN 13755:2008
PN
PN-EN 12371

Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliŜony do prostopadłościanu.
prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej:

Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 3.
3
Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być
większe niŜ podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroŜa powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niŜ 0,6
cm.

Tablica 3. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki
Wielkość
(cm)
15 17

Wyszczególnienie
Wymiar a
Stosunek pola
powierzchni dolnej
(stopki) do górnej (czoła),
w cm, nie mniejszy niŜ
Nierówności powierzchni
górnej (czoła),w cm, nie
większe niŜ
Wypukłość powierzchni
bocznej, w cm, nie
większa niŜ
Odchyłki od kąta prostego
krawędzi powierzchni
górnej (czoła), w
stopniach, nie większe niŜ
Odchylenie od
równoległości płaszczyzny
powierzchni dolnej w
stosunku do górnej, w
stopniach, nie większe niŜ

Dopuszczalne odchyłki
dla gatunku (cm)
1

15

17

± 1,0

-

-

-

-

0,7

-

-

-

-

± 0,4

-

-

-

-

0,6

-

-

-

-

±6

-

-

-

-

±6
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2.3. Materiały na podsypkę
Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię naleŜy stosować mieszankę cementu i piasku w stanie
wilgotnym, w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN-EN-13242+A1:2008,
cementu portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 oraz wody
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodę
wodociągową pitną.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno
odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Cement workowany naleŜy przechowywać w
stosach pod wiatą, zabezpieczony folią przed wpływem opadów atmosferycznych i odseparowany od podłoŜa (np. na
palecie).
2.4. Materiały do spoinowania
NaleŜy stosować zaprawę do fugowania kostki brukowej zawierającą tras.
Wymagania dla suchej zaprawy:
L.p.
Właściwości
Jednostka

Wymagania

Metody badań wg

1

3

4

5

% (m/m)

≤5

PN-EN 933-1:2000

g/cm3

1,3-1,7

PN-EN 1097-3:2000

Wymagania dla świeŜej zaprawy:
L.p. Właściwości
Jednostka

Wymagania

Metody badań wg

1

2

3

4

5

1
2

Gęstość objętościowa
Czas zachowania
Właściwości roboczych
w temp. 20st. C

g/cm3
min

2,03-2,33
15

PN-85/B-04500
PN-85/B-04500

2

1 Skład ziarnowy
Zawartość nadziarna
Gęstość nasypowa
w stanie luźnym

2

Wymagania dla stwardniałej zaprawy:
L.p. Właściwości
Jednostka

Wymagania

Metody badań wg

1

2

3

4

5

1

Wytrzymałość na zginanie:
- po 7 dniach
- po 28 dniach
- po 90 dniach
Wytrzymałość na ściskanie:
- po 7 dniach
- po 28 dniach
- po 90 dniach
Skurcz po okresie
Twardnienia 28 dni
Odporność na działanie
mrozu, stopień
mrozoodporności
Stan zaprawy po 150
cyklach zamraŜania
i odmraŜania w roztworze
soli NaCl

MPa

2

3
4

5

PN-85/B-04500
≥8
≥10
≥10

MPa

PN-85/B-04500

‰

≥30
≥40
≥50
≤2,0

-

≥F 150

Procedura badawcza IBDiM
Nr SO-3 (część 2)

-

Brak
uszkodzeń

Procedura badawcza IBDiM
Nr PO-2 (część 1)

PN-EN
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Układanie kostki kamiennej będzie odbywać się ręcznie.
Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) lub lekkie walce
wibracyjne.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej naleŜy stosować betoniarki.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. PodłoŜe
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z kostek kamiennych stanowi podbudowa z chudego betonu wykonana
zgodnie z STWiORB D.04.06.01
5.3. Obramowanie nawierzchni
Typ zastosowanego krawęŜnika lub obrzeŜa, oraz sposób jego wbudowania musi być zgodny z
Dokumentacją Projektową i STWiORB.
5.4. Podsypka
Grubość podsypki cementowo-piaskowej 1:4 po zagęszczeniu powinna wynosić 4cm. Podsypka powinna być
zagęszczana przy wilgotności optymalnej i wyprofilowana.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela na uprzednio zwilŜonej
podbudowie.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, zagęszczarkami wibracyjnymi lub lekkimi
walcami (np. ręcznymi).
5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej
Kostki kamienne układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły maks. do 12 mm, a spoiny w sąsiednich rzędach mijały się co
najmniej o 1/4 szerokości kostki.
Kostkę naleŜy układać na takiej wysokości aby po dogęszczeniu nawierzchni, wystawała 0,5-1cm powyŜej
sąsiadującego obramowania. Kostkę naleŜy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną
obramowaniem. Jeśli jest to niemoŜliwe ze względu na wymiary kostki naleŜy ją przyciąć na wymiar.
5.6.

Wypełnienie spoin w nawierzchni

Wypełnienie spoin pomiędzy kostkami regularnymi wykonuje się za pomocą zaprawy do fugowania
zawierającą trias. Sposób wykonania spoin wykonać zgodnie z wymaganiami producenta zaprawy do fugowania.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi deklarację zgodności kostki
kamiennej z wymaganiami pkt.2.2 niniejszej specyfikacji dla kaŜdej wyprodukowanej partii wyrobu.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza pozostałe materiały stosowane do wykonania
nawierzchni z płyt betonowych, w zakresie wymagań podanych w pkt.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy
Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i
odpowiednimi STWiORB.
6.3.2.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki dla dziennej działki roboczej w zakresie jej grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłuŜnych oraz grubości podsypki po zagęszczeniu, polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.
6.3.3.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostek kamiennych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt.5.5 i pkt.5.6 niniejszej STWiORB:
pomierzenie grubości podsypki cementowo-piaskowej,
-

pomierzenie szerokości spoin,

-

sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

-

sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin i wytrzymałości zaprawy,

-

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równość podłuŜna
Równość podłuŜna nawierzchni mierzona łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinna przekraczać 1cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
± 0,3%.
6.4.3. Rzędne wysokościowe
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ±1 cm
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ -0cm,
+5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni kostek kamiennych, wymienionych w
pkt. 6.4. powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
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Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 były przeprowadzane z
częstotliwością uzgodniona z InŜynierem, jednak nie mniejsza niŜ co 25m.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
−

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie podłoŜa, wykonanie podsypki
Zasady odbioru są określone w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jednostkę obmiarową wg pkt.7.2 wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje:
-

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-

przygotowanie podłoŜa pod nawierzchnię,

-

zakup i dostarczenie materiałów oraz przewóz podłuŜny materiałów,

-

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 z zagęszczeniem,

-

ułoŜenie i ubicie kostek,

-

wypełnienie spoin zaprawą zawierającą trias,

-

oznakowanie Robót i jego utrzymanie,

-

utrzymanie czystości podczas prowadzenia robót,

-

wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,

-

wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i STWiORB.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23A

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ/ PŁYT

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki/ płyt betonowych gr.8cm,
w ramach zadania:
Budowa i przebudowa układu drogowego: budowa drogi klasy D (ul. bez nazwy), rozbudowa i
przebudowa ulic Kolejowa, Fabryczna, Szkolna wraz z budową i przebudową niezbędnej
infrastruktury realizowane w ramach zadania: "Multimodalne centra przesiadkowe miejscowości
Siechnice: Zadanie 1 Siechnice, gmina Siechnice"
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w p.1.1
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostek brukowych/ płyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej w lokalizacji zgodnej z
Dokumentacją Projektową.
Jako kostkę brukową naleŜy rozumieć takŜe płyty betonowe.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa/ płyta - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie
produkcji.
1.4.2. Podsypka – warstwa miału lub mieszanki piasku z cementem słuŜąca do ułoŜenia prefabrykatów na
warstwie podbudowy lub na podłoŜu gruntowym
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

STWiORB

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Dopuszczenie do wbudowania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie waŜnych dokumentów dopuszczających Wyrób do robót budowlanych.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad takich jak rysy lub
odpryski
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni naleŜy uŜyć kostek grubości 80mm, powierzchnia kostki śrutowana, koloru szarego oraz
ciemnoszarego, o wymiarach 20x20, 20x30x 30x30 cm umoŜliwiających uzyskanie nieregularnej siatki spoin, zgodnie z
dokumentacją projektową.
Zastosowana kostka musi być zgodna z kostką zastosowaną przy remontowanych budynkach dworca PKP. Sposób
układania kostki na chodnikach (format, kolor oraz układ kostki) w obszarze przylegającym do nawierzchni przy dworcu PKP
musi być zgodny z zastosowanym na nawierzchniach przy w ramach inwestycji PKP.
Na pozostałych chodnikach oraz nawierzchniach z kostki obrębie dróg i parkingów naleŜy zastosować sposób układania
kostki zgodnie z rysunkiem szczegółowym.
Ewentualne odstępstwo od zastosowania innej kostki i sposobu układania wymaga zgody InŜyniera i Zamawiającego.
W rejonach przejścia pieszych przez jezdnie oraz na długości peronów autobusowych naleŜy stosować tzw. płytki
integracyjne 30x30cm z wypustkami w kolorze kontrastującym z kostką na chodniku (kolor Ŝółty), kostkę integracyjną
naleŜy wykonywać w pasach o szerokości min. 60cm na całej szerokości przejścia i całej długości peronu.
W obrębie chodnika ul. Głównej (w pasie drogi powiatowej) naleŜy na chodniku zastosować kostkę betonową typ holland,
fazowana, szara, czyli kostkę zgodną z kostką występującą w stanie istniejącym w ciągu drogi powiatowej. W rejonie przejść
stosować kostkę integracyjną.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:
• na długości i szerokości ± 2mm
• na grubości
± 3mm
• róŜnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3mm
2.2.4. Odporność na warunki atmosferyczne
Nasiąkliwość - klasa 2 - wartość średnia ≤ 6%. Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem soli
odladzających - klasa 3 - wartość średnia ≤ 1kg/m2 przy czym Ŝaden pojedynczy wynik nie większy niŜ 1,5kg/m2
2.2.5. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6MPa. śaden pojedynczy wynik nie
powinien być mniejszy niŜ 2,9MPa i nie powinien wykazywać obciąŜenia niszczącego mniejszego niŜ 250 N/mm
długości rozłupania
2.2.6. Odporność na ścieranie
Wymaganie odporności na ścieranie – minimalna klasa 3(H)
2.2.7. Trwałość i odporność na poślizg
Trwałość- zadowalająca
Odporność na poślizg- zadowalająca

2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
NaleŜy stosować następujące materiały:
• na podsypkę pod nawierzchnię: Zgodnie z zapisami STWiORB 08.01.02A (podsypka cementowopiaskowa),
• do wypełniania spoin w nawierzchni: piasek średni lub gruboziarnisty
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno
odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.
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3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się:
ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia;
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą)
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową,
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy podczas zagęszczania
•
•

4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach dowolnymi środkami transportowymi. Kostki w
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed
wysypaniem i rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. PodłoŜe
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa.
5.3. Podsypka
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą
zagęszczona i wyprofilowana.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi. Nie
dopuszcza się układania podsypki o większej grubości, bez zagęszczania ale wyprofilowanej.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilŜonej
podbudowie.
Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem wodą.
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kształtki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kształtkę naleŜy układać ok. 1cm wyŜej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Kształtkę naleŜy układać tak by
wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to niemoŜliwe ze względu na wymiary kostki
naleŜy ją przyciąć na wymiar.
Po ułoŜeniu kształtki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek..
Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni naleŜy
uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kształtek betonowych posiada
deklarację zgodności wg pkt. 2.2.1
NiezaleŜnie od posiadanej deklaracji, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących badań
odporności wyrobu na warunki atmosferyczne (pkt.2.2.4), wytrzymałości na rozciąganie (pkt.2.2.5) oraz badań
ścieralności (pkt. 2.2.6) dla dostarczonej partii kostek betonowych.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt.
2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy
Sprawdzenie podłoŜa (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową, STWiORB i
odpowiednimi STWiORB
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową, oraz pkt. 5.4 niniejszej STWiORB
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kształtek betonowych polega na stwierdzeniu zgodności
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.4 niniejszej STWiORB:
• pomiar szerokości spoin
• sprawdzenie prawidłowości zagęszczania podsypki i ubijania kostek (wibrowania)
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 8mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją±0,5%.
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -0cm,
+1cm.
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±5cm.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać -0cm, +2cm.

6.5
Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni z kształtek betonowych, wymienionych w pkt.6.4 powinna
być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niŜ co 25m i
we wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci
InŜynier
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
−

Jednostką obmiarową jest dla:
wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych/ płyt– metr kwadratowy (m2)
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne.
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• przygotowanie podłoŜa
• wykonanie podsypki
Zasady ich odbioru są określone w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawę płatności stanowi jednostka obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni z
kostek brukowych betonowych.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie wymaganych materiałów
- przygotowanie podłoŜa
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zagęszczeniem
- ułoŜenie i zagęszczenie (ubicie) kostek
- wypełnienie spoin
- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i STWiORB

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
PN-EN 197-1:2002

Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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D.05.03.05B

WARSTWA WIĄśĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego AC16W, w
ramach zadania:
Budowa i przebudowa układu drogowego: budowa drogi klasy D (ul. bez nazwy), rozbudowa i
przebudowa ulic Kolejowa, Fabryczna, Szkolna wraz z budową i przebudową niezbędnej
infrastruktury realizowane w ramach zadania: "Multimodalne centra przesiadkowe miejscowości
Siechnice: Zadanie 1 Siechnice, gmina Siechnice"
1.2. Zakres stosowania STWiORB
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2.2. Wszędzie w rożnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane są i winy
być interpretowane przez Wykonawcę w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i
odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się
Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wiążącej wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania i innymi niezbędnymi robotami
towarzyszącymi.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.2.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy
strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” - Załącznika do zarządzenia nr 31
GDDKiA z dn. 16.06.2014 r.
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –kruszywo,
które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany –wypełniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW
- beton asfaltowy do warstwy wiążącej
PMB
- polimeroasfalt,
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D
d
C
NPD
TBR

- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
IRI
- (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
MOP
- miejsce obsługi podróżnych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej należy zastosować asfalt:
- drogowy 50/70 do warstwy wiążącej AC16W dla KR1 i KR2,
- drogowy 35/50 do warstwy wiążącej AC16W dla KR3 i KR4,
wg PN-EN 12591. Zastosowany asfalt powinien spełniać wymagania zawarte wg PN-EN 12591, które przedstawia Tablica
2.
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591
L.p.
Właściwości
Metoda
Rodzaj asfaltu
badania
35/50
50/70
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

2
3
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
0,1 mm
PN-EN 1426
°C
PN-EN 1427

Penetracja w 25°C
Temperatura mięknienia
Temperatura zapłonu,
nie mniej niż
°C
PN-EN 22592
Zawartość składników rozpuszczalnych,
nie mniej niż
% m/m
PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub
przyrost), nie więcej niż
% m/m
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niż
%
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia po
starzeniu, nie mniej niż
°C
PN-EN 1427
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość parafiny,
nie więcej niż
%
PN-EN 12606-1
Wzrost temp. mięknienia
po starzeniu, nie więcej niż
°C
PN-EN 1427
Temperatura łamliwości
Fraassa, nie więcej niż
°C
PN-EN 12593

4

5

35-50
50-58

50-70
46-54

240

230

99

99

0,5

0,5

53
52

50
48

2,2

2,2

8

9

-5

-8

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ±5°C oraz układ cyrkulacji
asfaltu.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014,
obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać
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wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 – tablica 8, 9, 10, 11.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione.
Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy
dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona
według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w rożnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia rożnych 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 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.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN
14023 „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
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.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu
dostosowanego do przyjętej metody robot, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– 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.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
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Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia
umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz
luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być
wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie
wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu
robot. 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.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC16W .
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 3.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 4, 5 i 6.

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej , dla
kategorii ruchu KR1, KR2, KR3 i KR4
Właściwość
Przesiew, [% (m/m)]
AC16W KR1-2
AC16W KR3 i KR4
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
31,5
22,4
100
100
16
90
100
90
100
11,2
65
80
70
90
8
55
80
2
25
55
25
50
0,125
5
15
4
12
0,063
3
8
4
10
Zawartość lepiszcza, minimum*)
Bmin4,6
Bmin4,6
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną
gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy
pomnoŜyć przez współczynnik α według równania:
α=2,650/ ρd

Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, dla ruchu KR3, KR4
Właściwość
Warunki zagęszczania
Metoda i warunki
AC 16W
wg PN-EN 13108-20
badania
Zawartość wolnych
C.1.3,ubijanie,
PN-EN 12697-8, p. 4
Vmin 4,0
przestrzeni
2×75 uderzeń
Vmax 7,0
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Odporność na
a), c)
deformacje trwałe
C.1.20, wałowanie,
P98-P100
Odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

PN-EN 12697-22,
metoda B w
powietrzu, PN-EN
13108-20, D.1.6,
60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12,
przechowywanie
w 40°C z jednym
cyklem zamrażania
b)
, badanie w 25°C

WTSAIR 0,15
PRDAIR 7,0

ITSR80

a) Grubość płyty AC 16 – 60 mm
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2
2014 w załączniku 1.
c) Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem
próbek do badań podano w załączniku 2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania,
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny
być okresowo sprawdzane. Kruszywo o rożnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 oraz 190°C dla asfaltu drogowego
35/50.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 5. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 16W
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50
od 155 do 195
Asfalt 50/70
od 140 do 180
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania między sobą
deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku
różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą, nie powinny przekraczać wartości podanych w
tablicy 8.
Tablica 6. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4metrową lub równoważną metodą)
Klasa drogi
Element nawierzchni
Maksymalna nierówność podłoża pod warstwę ścieralną
[mm]
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GP

Pasy ruchu

9

G

Pasy ruchu

12

D

Pasy ruchu

15

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.
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
lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera
próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym
celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do
badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem
uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego
powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć
takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. 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 dostępnych (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.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
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Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 9.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego
Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robot
w czasie robot
Warstwa wiążąca
0
+5
Tablica 8. Właściwości warstwy AC 16W
Typ i wymiar mieszanki
Projektowana
grubość warstwy
technologicznej
[cm]
AC 16W, KR3

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

7

≥98

Zawartość wolnych
przestrzeni w
warstwie
wg WT-2 2014 tab. 16
[%(v/v)]
3,0 ÷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 niedostępnych
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.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robot, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich
przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
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Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu
odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według
pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się
Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony
o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy
11.
Tablica 9. Rodzaj badań kontrolnych
L.p. Rodzaj badań
a), b)
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1
1.2
1.3

Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego

1.4

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

2
Warstwa asfaltowa
a)
2.1
Wskaźnik zagęszczenia
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równość
2.4
Grubość lub ilość materiału
a)
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
a)
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego
odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków
częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony
Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
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Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań
kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik
badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na określoną
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 12.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za
podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać
co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka
budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy
na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa
a)
AC
A-Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ
6000 m2 lub
≤10
– droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia większa niŜ 1000 m2 lub
2. – mały odcinek budowy lub

≤15
≤15
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z
wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni
obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%
B – Pojedyncze oznaczenie grubości

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej
właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w
tablicy 10.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty.
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym
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ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż
± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją } 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, 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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego AC 16W.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczałtowa wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu,
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie
z Dokumentacją Projektową STWiORB.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena ryczałtowa wykonania robot określonych niniejszą STWiORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. STWiORB
[1].

D-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy
[2]. PN-EN 196-21
[3].
[4].
[5].
[6].
[7].
[8].

[9].
[10].
[11].
[12].
[13].
[14].
[15].
[16].
[17].
[18].
[19].
[20].
[21].
[22].
[23].
[24].
[25].
[26].
[27].
[28].
[29].

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie
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 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania
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 933-9
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 rozdrabnianie
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 B 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 słonecznej metodą gotowania
PN-EN 1426
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
PN-EN 1427
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –Metoda Pierścień i
Kula
PN-EN 1428
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych –
Metoda destylacji azeotropowej
PN-EN 1429
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie
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 12591
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
PN-EN 12592
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
PN-EN 12593
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
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[30]. PN-EN 12606-1
[31]. PN-EN 12607-1
I PN-EN 12607-3
[32]. PN-EN 12697-6
[33]. PN-EN 12697-8
[34]. PN-EN 12697-11
[35]. PN-EN 12697-12
[36]. PN-EN 12697-13
[37]. PN-EN 12697-18
[38]. PN-EN 12697-22
[39]. PN-EN 12697-27
[40]. PN-EN 12697-36
[41]. PN-EN 12846
[42]. PN-EN 12847
[43]. PN-EN 12850
[44]. PN-EN 13043
[45]. PN-EN 13074
[46]. PN-EN 13075-1
[47]. PN-EN 13108-1
[48]. PN-EN 13108-20
[49]. PN-EN 13179-1
[50]. PN-EN 13179-2
[51]. PN-EN 13398
[52]. PN-EN 13399
[53]. PN-EN 13587
[54]. PN-EN 13588
[55]. PN-EN 13589
[56]. PN-EN 13614
[57].
[58].
[59].
[60].
[61].
[62].

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –Część 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem
ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1:Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1:
Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2:
Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą
pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu
wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów –
Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –Pomiar metodą
otwartego tygla Clevelanda
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[63]. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne
[64]. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych – złącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 25.09.2014 r.
[65]. WT-2 – cz. I Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do
Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18. 11. 2014 r.
[66]. WT-2 – cz. II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05. 2016 r. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
[67]. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
[68]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
[69]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia nr 31
GDDKiA z dn. 16.06.2014 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.
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D.05.03.05WMS

WARSTWA WIĄśĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO
O WYSOKIM MODULE SZTYWNOŚCI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiąŜącej o wysokim module sztywności, w
ramach zadania:
Budowa i przebudowa układu drogowego: budowa drogi klasy D (ul. bez nazwy), rozbudowa i
przebudowa ulic Kolejowa, Fabryczna, Szkolna wraz z budową i przebudową niezbędnej
infrastruktury realizowane w ramach zadania: "Multimodalne centra przesiadkowe miejscowości
Siechnice: Zadanie 1 Siechnice, gmina Siechnice"
1.2. Zakres stosowania STWiORB
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2.2. Wszędzie w rożnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane są i winy
być interpretowane przez Wykonawcę w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i
odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się
Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wiążącej wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania i innymi niezbędnymi robotami
towarzyszącymi.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.2.
Zakres robót:
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności o uziarnieniu 0/16mm i grubości 5cm,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy
strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” - Załącznika do zarządzenia nr 31
GDDKiA z dn. 16.06.2014 r.
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –kruszywo,
które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany –wypełniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
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ACW
PMB
D
d
C
NPD
TBR

- beton asfaltowy do warstwy wiążącej
- polimeroasfalt,
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
IRI
- (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
MOP
- miejsce obsługi podróżnych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Do wykonania mieszanki mineralno – asfaltowej należy zastosować asfalt:
- PMB 25/55-60 do warstwy wiążącej o wysokim module sztywności WMS 16,
wg PN-EN 12591. Zastosowany asfalt powinien spełniać wymagania zawarte wg PN-EN 12591, które przedstawia Tablica
2.
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591

Wymaganie
podstawowe

1
Konsystencja w pośrednich
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja w wysokich
temperaturach
eksploatacyjnych

Kohezja

Stałość konsystencji
(Odporność na starzenie wg
PN-EN 12607-1 lub -3 [31]

Metoda
badania

Właściwość

2

Gatunek asfaltu
modyfikowanego
polimerami (PMB)

Jednostk
a

25/55-60
wymaganie

klasa

3

4

5

6

Penetracja
w 25°C

PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

25-55

3

Temperatura mięknienia

PN-EN 1427 [22]

°C

≥ 60

6

Siła rozciągania (mała
prędkość rozciągania)
Siła rozciągania w 5°C
(duŜa prędkość
rozciągania)
Wahadło Vialit (metoda
uderzenia)
Zmiana masy
Pozostała penetracja
Wzrost temperatury
mięknienia

PN-EN 13589 [55]
PN-EN 13703 [57]

J/cm2

≥ 2 w 5°C

3

PN-EN 13587 [53]
PN-EN 13703 [57]

J/cm2

NPDa

0

PN-EN 13588 [54]

J/cm2

NPDa

0

PN-EN 1426 [21]

%
%

≥ 0,5
≥ 40

3
3

PN-EN 1427 [22]

°C

≤8

3

PN-EN ISO 2592
[63]

°C

≥ 235

3

Inne właściwości

Temperatura zapłonu

1

2

3

4

5

6

Temperatura łamliwości

PN-EN 12593 [29]

°C

≤ -12

6

PN-EN 13398 [51]

%

≥ 50

5

NPDa

0

TBRb

1

Wymagania
dodatkowe

Nawrót spręŜysty w
25°C
Nawrót spręŜysty w
10°C
Zakres plastyczności

PN-EN 14023 [59]
Punkt 5.1.9
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Stabilność
magazynowania.
RóŜnica temperatur
mięknienia
Stabilność
magazynowania.
RóŜnica penetracji
Spadek temperatury
mięknienia po starzeniu
wg PN-EN 12607
-1 lub -3 [31]
Nawrót spręŜysty w
25°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub -3
[31]
Nawrót spręŜysty w
10°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub -3
[31]
a NPD – No Performance Determined (właściwość uŜytkowa
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1427 [22]

°C

≤5

2

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

NPDa

0

PN-EN 12607-1 [31]
PN-EN 1427 [22]

°C

TBRb

1

≥ 50

4

NPDa

0

PN-EN 12607-1 [31]
PN-EN 13398 [51]

%

nie określana)

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ±5°C oraz układ cyrkulacji
asfaltu.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014,
obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniaćwymagania podane w WT-1
Kruszywa 2014 – tablica 8, 9, 10, 11.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione.
Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy
dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona
według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w rożnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia rożnych 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 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.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN
14023 „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonychmateriałami mineralnymi.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu
dostosowanego do przyjętej metody robot, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– 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.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia
umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz
luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być
wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie
wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu
robot. 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.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej WMS 16.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 3.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 4, 5 i 6.
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Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej
WMS, dla kategorii ruchu KR3
Właściwość
Przesiew, [% (m/m)]
AC16W KR1-2
AC WMS 16 KR3
Wymiar sita #, [mm]
od
do
od
do
31,5
22,4
100
100
16
90
100
90
100
11,2
65
80
70
90
8
55
80
2
25
55
10
50
0,125
5
15
4
12
0,063
3
8
4
10
Zawartość lepiszcza, minimum*)
Bmin4,4
Bmin4,4
*)

Do ustalenia właściwej ilości asfaltu, naleŜy stosować wzór nr 2 wg opisu w WT-2 2010

Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, dla ruchu KR3, KR4
Właściwość
Warunki zagęszczania
Metoda i warunki
AC WMS 16
wg PN-EN 13108-20
badania
Zawartość wolnych
C.1.3,ubijanie,
PN-EN 12697-8, p. 4
Vmin 4,0
przestrzeni
2×75 uderzeń
Vmax 7,0
Odporność na
PN-EN 12697-22,
a), c)
deformacje trwałe
metoda B w
C.1.20, wałowanie,
powietrzu, PN-EN
WTSAIR 0,15
P98-P100
13108-20, D.1.6,
PRDAIR 7,0
60°C, 10 000 cykli
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
PN-EN 12697-12,
działanie wody
2×35 uderzeń
przechowywanie
w 40°C z jednym
ITSR80
cyklem zamrażania
b)
, badanie w 25°C
d) Grubość płyty AC 16 – 60 mm
e) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2
2014 w załączniku 1.
f) Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed formowaniem
próbek do badań podano w załączniku 2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania,
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny
być okresowo sprawdzane. Kruszywo o rożnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu PMB 25/55-60.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 5. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC WMS
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
PMB 25/55-60
od 130 do180
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Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania między sobą
deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku
różnic w ich właściwościach.

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą, nie powinny przekraczać wartości podanych w
tablicy 8.
Tablica 6. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4metrową lub równoważną metodą)
Klasa drogi
Element nawierzchni
Maksymalna nierówność podłoża pod warstwę ścieralną
[mm]
GP

Pasy ruchu

≤9

G

Pasy ruchu

≤12

Z, L, D

Pasy ruchu

≤15

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.
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
lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera
próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym
celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do
badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem
uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego
powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć
takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich
współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
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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 dostępnych (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.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę WMS można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki WMS powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę WMS należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 14. Temperatura
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki WMS
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek WMS z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy
indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego
Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robot
w czasie robot
Warstwa wiążąca
-2
0
Tablica 8. Właściwości warstwy AC WMS16
Typ i wymiar mieszanki
Projektowana
grubość warstwy
[cm]
AC WMS16, KR3

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

Zawartość wolnych
przestrzeni wwarstwie
[%(v/v)]

≥98

2,0 ÷5,0

5

Mieszanka mineralno-asfaltowa WMS powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W
miejscach niedostępnych 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.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
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ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robot, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
-

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich
przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu
odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według
pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się
Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony
o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 11.
Tablica 9. Rodzaj badań kontrolnych
L.p. Rodzaj badań
a), b)
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1
1.2
1.3

Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego

1.4

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Warstwa asfaltowa
a)
Wskaźnik zagęszczenia
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
a)
Zawartość wolnych przestrzeni
Właściwości przeciwpoślizgowe
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a)

do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego
odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków
częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony
Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań
kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik
badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na określoną
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 12.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za
podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać
co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka
budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy
na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
a)
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa AC
A-Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ
6000 m2 lub
≤10
– droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia większa niŜ 1000 m2 lub
2. – mały odcinek budowy lub

≤15
≤15
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z
wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni
obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%
B – Pojedyncze oznaczenie grubości

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej
właściwości.
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Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w
tablicy 10.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty.
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż
± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją } 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, 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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiążącej AC WMS 16.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczałtowa wykonania warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
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-

posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu,
wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie
z Dokumentacją Projektową STWiORB.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena ryczałtowa wykonania robot określonych niniejszą STWiORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszące, ktore są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. STWiORB
[70].

D-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy
[71]. PN-EN 196-21
[72].
[73].
[74].
[75].
[76].
[77].

[78].
[79].
[80].
[81].
[82].
[83].
[84].
[85].
[86].
[87].
[88].

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie
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 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania
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 933-9
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 rozdrabnianie
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 B 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
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[89]. PN-EN 1367-3
[90]. PN-EN 1426
[91]. PN-EN 1427
[92]. PN-EN 1428
[93]. PN-EN 1429
[94]. PN-EN 1744-1
[95]. PN-EN 1744-4
[96].
[97].
[98].
[99].

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

[100]. PN-EN 12607-1
I PN-EN 12607-3
[101]. PN-EN 12697-6
[102]. PN-EN 12697-8
[103]. PN-EN 12697-11
[104]. PN-EN 12697-12
[105]. PN-EN 12697-13
[106]. PN-EN 12697-18
[107]. PN-EN 12697-22
[108]. PN-EN 12697-27
[109]. PN-EN 12697-36
[110]. PN-EN 12846
[111]. PN-EN 12847
[112]. PN-EN 12850
[113]. PN-EN 13043
[114]. PN-EN 13074
[115]. PN-EN 13075-1
[116]. PN-EN 13108-1
[117]. PN-EN 13108-20
[118]. PN-EN 13179-1
[119]. PN-EN 13179-2
[120]. PN-EN 13398
[121]. PN-EN 13399

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –Metoda Pierścień i
Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych –
Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –Część 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem
ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1:Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1:
Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2:
Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
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[122]. PN-EN 13587
[123].
[124].
[125].
[126].
[127].
[128].
[129].
[130].
[131].
[132].

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą
pomiaru ciągliwości
PN-EN 13588
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu
wahadłowego
PN-EN 13589
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów –
Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
PN-EN 13703
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami
PN-EN 14188-1
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
PN-EN 14188-2
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 22592
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –Pomiar metodą
otwartego tygla Clevelanda
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
[133]. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych – złącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 25.09.2014 r.
[134]. WT-2 – cz. I Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do
Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18. 11. 2014 r.
[135]. WT-2 – cz. II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05. 2016 r. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
[136]. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
[137]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
[138]. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia nr 31
GDDKiA z dn. 16.06.2014 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.
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D.05.03.06A WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S, w ramach
zadania:
Budowa i przebudowa układu drogowego: budowa drogi klasy D (ul. bez nazwy), rozbudowa i
przebudowa ulic Kolejowa, Fabryczna, Szkolna wraz z budową i przebudową niezbędnej
infrastruktury realizowane w ramach zadania: "Multimodalne centra przesiadkowe miejscowości
Siechnice: Zadanie 1 Siechnice, gmina Siechnice"
1.2. Zakres stosowania STWIORB
1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2.2. Wszędzie w rożnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane są i winy
być interpretowane przez Wykonawcę w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i
odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się
Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.
1.3. Zakres robót objętych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.2.
Stosowanie mieszanki AC do warstwy ścieralnej przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Stosowane mieszanki AC do warstwy ścieralnej:
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej
Grubość warstwy
Miejsce zastosowania
warstwa ścieralna AC 8 S 50/70
5,0 cm
konstrukcja typ 5
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy
strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” - Załącznika do zarządzenia nr 31
GDDKiA z dn. 16.06.2014 r.
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo,
które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS
- beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
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PMB
D
d
C
NPD
TBR
IRI
MOP

- polimeroasfalt,
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
- właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać),
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
- (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
- miejsce obsługi podróżnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy zastosować asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591. Zastosowany asfalt powinien spełniać
wymagania zawarte wg PN-EN 12591, które przedstawia Tablica 2.
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70 wg PN-EN 12591
L.p.
Właściwości
Metoda
badania
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

2
3
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
0,1 mm
PN-EN 1426
°C
PN-EN 1427

Penetracja w 25°C
Temperatura mięknienia
Temperatura zapłonu,
nie mniej niż
°C
PN-EN 22592
Zawartość składników rozpuszczalnych,
nie mniej niż
% m/m
PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub
przyrost), nie więcej niż
% m/m
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niż
%
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia po
starzeniu, nie mniej niż
°C
PN-EN 1427
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartość parafiny,
nie więcej niż
%
PN-EN 12606-1
Wzrost temp. mięknienia
po starzeniu, nie więcej niż
°C
PN-EN 1427
Temperatura łamliwości
Fraassa, nie więcej niż
°C
PN-EN 12593

Rodzaj asfaltu
50/70
4
50-70
46-54
230
99
0,5
50
48

2,2
9
-8

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ±5°C oraz układ cyrkulacji
asfaltu.

2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT145
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1 Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych 2014 , obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 – tablica 12, 13, 14, 15.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione.
Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy
dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona
według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez
producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w rożnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia rożnych materiałów lub połączenie
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować taśmy bitumiczno –
kauczukowe.
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.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN
14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
2.6. 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 i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
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.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu
dostosowanego do przyjętej metody robot, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– lekka rozsypywarka kruszywa,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiałów
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia
umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz
luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być
wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie
wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności
od postępu robot. 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.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inwestorowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralnoasfaltowej AC8S.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 2 i 3.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa
łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 4.

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej
Właściwość
Przesiew, [% (m/m)]
AC8S KR1-2
Wymiar sita #, [mm]
do
do
16
11,2
8

100

-

5,6

90

100

4,0

70

90

2

45

60

0,125

8

22

0,063

5

14

Zawartość lepiszcza, minimum*)

Bmin5,8
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Tablica 3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1-2
a)Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 w
załączniku 1.
Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3-4 (nie dotyczy

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania,
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny
być okresowo sprawdzane. Kruszywo o rożnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej
w tablicy 5. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w
wytworni.
Tablica 5. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 8S
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70
od 140 do 180
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą
deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku
różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wiążąca) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche.
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę ścieralną, nie powinny przekraczać wartości podanych w
tablicy 6.
Tablica 6. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-metrową lub
równoważną metodą)
Klasa drogi
Element nawierzchni
Maksymalna nierówność podłoża pod warstwę ścieralną
[mm]
D oraz ścieżka
rowerowa

Pasy ruchu

9

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.
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
lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
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Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera
próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym
celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do
badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem
uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego
powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć
takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. Wykonawca może przystąpić
do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka
próbnego.
5.7. 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. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 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 dostępnych (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.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura otoczenia
może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robot
w czasie robot
Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm
0
+5
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 8.
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Tablica 8. Właściwości warstwy AC 8S
Typ i wymiar mieszanki
Projektowana
grubość warstwy
technologicznej
[cm]
AC 8S, KR1-2

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

5

≥98

Zawartość wolnych
przestrzeni w
warstwie
wg WT-2 2014 tab. 16
[%(v/v)]
1,0 ÷4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych
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.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robot, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich
przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu
odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według
pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
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6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się
Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony
o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.
Tablica 9. Rodzaj badań kontrolnych
L.p. Rodzaj badań
a), b)
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1
1.2
1.3

Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego

1.4

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

2
Warstwa asfaltowa
a)
2.1
Wskaźnik zagęszczenia
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równość
2.4
Grubość lub ilość materiału
a)
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
a)
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego
odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków
częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony
Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań
kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść
przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na określoną
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 10.
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W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za
podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać
co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka
budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa
a)
AC 8S ,
Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia
większa niŜ 1000 m2 lub
≤10
– warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m2

2. – mały odcinek budowy lub

≤15

– warstwa ścieralna, ilość mniejsza niŜ 50 kg/m2
B – Pojedyncze oznaczenie grubości

≤25
2. – mały odcinek budowy
≤10
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z
wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni
obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej
właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne kreślone w
tablicy 8.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m.
Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć
6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni nie
powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina
lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej nie powinna być
większa niż podana w tablicy 11. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 11. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Wartości odchyleń równości poprzecznej [mm]
Klasa drogi
Element nawierzchni
D i ścieżka rowerowa

Pasy ruchu

≤9

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze niż podane
w tablicy 12. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki
pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
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Tablica 12. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu
gwarancyjnego
Element nawierzchni
Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej
opony względem nawierzchni
60 km/h
90 km/h
Pasy ruchu
≥36
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż
± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, 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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Ac 8S i AC 11S.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczałtowa wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu,
-

wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie
z Dokumentacją Projektową STWiORB.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena ryczałtowa wykonania robot określonych niniejszą STWIORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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-

prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. STWiORB
[1]. D-00.00.00 Wymagania ogólne
10.2. Normy
[2]. PN-EN 196-21
[3].
[4].

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

[5].

PN-EN 933-1

[6].

PN-EN 933-3

[7].

PN-EN 933-4

[8].

PN-EN 933-5

[9].

PN-EN 933-6

[10]. PN-EN 933-9
[11]. PN-EN 933-10
[12]. PN-EN 1097-2
[13]. PN-EN 1097-3
[14]. PN-EN 1097-4
[15]. PN-EN 1097-5
[16]. PN-EN 1097-6
[17]. PN-EN 1097-7
[18]. PN-EN 1097-8
[19]. PN-EN 1367-1
[20]. PN-EN 1367-3
[21]. PN-EN 1426
[22]. PN-EN 1427
[23]. PN-EN 1428
[24]. PN-EN 1429
[25]. PN-EN 1744-1
[26]. PN-EN 1744-4
[27]. PN-EN 12591

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą
wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4:Oznaczanie kształtu ziaren –
Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości
ziaren o powierzchniach powstał ich w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek –
Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych
cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości
ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie
polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –Metoda Pierścień i
Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych –
Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltow drogowych
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[28]. PN-EN 12592
[29]. PN-EN 12593
[30]. PN-EN 12606-1
[31]. PN-EN 12607-1
i PN-EN 12607-3
[32]. PN-EN 12697-6
[33]. PN-EN 12697-8
[34]. PN-EN 12697-11
[35]. PN-EN 12697-12
[36]. PN-EN 12697-13
[37]. PN-EN 12697-18
[38]. PN-EN 12697-22
[39]. PN-EN 12697-27
[40]. PN-EN 12697-36
[41]. PN-EN 12846
[42]. PN-EN 12847
[43]. PN-EN 12850
[44]. PN-EN 13043
[45]. PN-EN 13074
[46]. PN-EN 13075-1
[47]. PN-EN 13108-1
[48]. PN-EN 13108-20
[49]. PN-EN 13179-1
[50]. PN-EN 13179-2
[51]. PN-EN 13398
[52]. PN-EN 13399
[53]. PN-EN 13587
[54]. PN-EN 13588
[55]. PN-EN 13589
[56]. PN-EN 13614
[57]. PN-EN 13703
[58]. PN-EN 13808
[59]. PN-EN 14023
[60]. PN-EN 14188-1

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –Część 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem
ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
i Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1:Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1:
Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2:
Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą
pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu
wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów –
Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
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[61]. PN-EN 14188-2
[62]. PN-EN 22592
[63]. PN-EN ISO 2592
10.3. Wymagania techniczne
[64]. WT-1

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –Pomiar metodą
otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach krajowych – złącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.
[65]. WT-2 – cz. I
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych –
załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 18. 11. 2014 r.
[66]. WT-2 – cz. II
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do Zarządzenia nr 7
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05. 2016 r. Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych.
[67]. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
[68].

[69].

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do
zarządzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014 r.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.
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D.05.03.06b NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej
SMA8, w ramach zadania:
Budowa i przebudowa układu drogowego: budowa drogi klasy D (ul. bez nazwy), rozbudowa i
przebudowa ulic Kolejowa, Fabryczna, Szkolna wraz z budową i przebudową niezbędnej
infrastruktury realizowane w ramach zadania: "Multimodalne centra przesiadkowe miejscowości
Siechnice: Zadanie 1 Siechnice, gmina Siechnice"
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 8 gr. 4cm (KR3) w lokalizacji zgodnej z Dokumentacja Projektową
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie
i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grubego kruszywa naturalnego o
nieciągłym uziarnieniu, związanego zaprawą mastyksową.
1.4.4. Stabilizator mastyksu – dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, mineralne),
zapobiegający jej rozsegregowaniu.
1.4.5. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; moŜe być
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.6. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.7. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych
robót.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Polimeroasfalt
NaleŜy stosować polimeroasfalt spełniający wymagania określone w PN-EN 14023 wg tb.1.
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2.3. Wypełniacz
NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-EN 13043, podane w tablicy 2.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043.
Tablica 2. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy ścieralnej SMA
Punkt
WT-1
Właściwości kruszywa
Kruszywa
2010
5.2.1.
Uziarnienie wg PN-EN 933-10
5.2.2.
Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ:
5.3.1.
Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyŜsza niŜ:
5.3.2.
5.4.1.
5.4.2.
5.5.1.
5.5.3.
5.5.4.
5.6.2.

Gęstość ziaren wg EN 1097-7

Wymagania w zaleŜności od
kategorii ruchu
KR3÷KR4
zgodne z tablicą 24
MBF10
1% (m/m)
deklarowana przez
producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu
wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1,
wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie
wyŜsza niŜ:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 19621, kategoria nie niŜsza niŜ:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:
„Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

V28/45
∆R&B 8/25
WS10
CC70
Ka Deklarowana
BN Deklarowana

2.4. Kruszywo
NaleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 3.
W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, naleŜy stosować grysy o duŜej odporności na
polerowanie. Nie zaleca się stosować grysów wapiennych i dolomitowych.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszyw do warstwy ścieralnej SMA
Punkt
WT-1
Właściwości kruszywa
Kruszywa
2010
4.1.3.
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria:
4.1.5.
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niŜ wg kategorii:
4.1.6.
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ:
4.1.7
Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyŜsza niŜ:
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub -4; kategoria nie wyŜsza
4.1.8.
niŜ:
Procentowa zawartość ziaren o pow. przekruszonej i łamanej wg
4.1.9.
PN-EN 933-5; kategoria nie niŜsza niŜ:
Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8,
4.1.10.
kategoria nie niŜsza niŜ:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rozdz.
4.2.2.
5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5; kategoria
nie wyŜsza niŜ:
Odporność na polerowanie (badana na normowej frakcji
4.2.3.
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8,
kategoria nie niŜsza niŜ:
4.3.1.
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
158

Wymagania w
zaleŜności od kategorii
ruchu
KR3-4
GC90/15, GF85 (drobne)
G25/15, GTC20 (drobne)
f2, f16 (drobne)
MBF10
FI20 lub SI20
C

100/0

Ecs30 (drobne)
LA30

PSVDeklarowana48
deklarowana przez
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4.3.3.

Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3

4.4.1.

a)

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, w 1% NaCl, kategoria nie
4.4.2.
wyŜsza niŜ:
4.4.5.
„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, kategoria:
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN
4.5.2.
932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2;
4.5.3.
kategoria nie wyŜsza niŜ:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z ŜuŜla
4.5.4.
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 17441, p. 19.1:
Rozpad związków Ŝelaza w kruszywie z ŜuŜla wielkopiecowego
4.5.5.
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.2:
Stałośc objętości kruszywa z ŜuŜla stalowniczego według PN-EN
4.5.6.
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyŜsza niŜ:
jeŜeli nasiąkliwość jest większa naleŜy badać mrozoodporność

Tablica 3a. Wymagania wobec kruszyw do uszorstnienia warstwy ścieralnej SMA
Punkt
WT-1
Właściwości kruszywa
Kruszywa
2008
4.1.3.
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria:
4.1.6.
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ:
Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8,
4.1.10.
kategoria nie niŜsza niŜ:
Odporność na polerowanie wg PN-EN 1097-8, kategoria nie
4.2.3
niŜsza niŜ:
4.3.1.

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

4.5.3.

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyŜsza niŜ:

producenta
deklarowana przez
producenta
WA24Deklarowana
F NaCl7
SBLA
deklarowany przez
producenta
mLPC0,1
wymagana odporność
Wymagana odporność
V3,5

Wymiar kruszywa
2/4
GC90/10
F1
Ec8deklarowana
PSV50
deklarowana przez
producenta
mLPC0,1

2.5. Środek adhezyjny
NaleŜy stosować środek adhezyjny spełniający wymagania aprobaty technicznej i zaakceptowany przez.
InŜyniera.
2.6 Stabilizator mastyksu
NaleŜy stosować stabilizator mastyksu (np. włókno celulozowe, mineralne, polimer) spełniający
wymagania aprobaty technicznej i zaakceptowany przez InŜyniera.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych, wyposaŜonej w dozownik stabilizatora,
− układarek do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek wyposaŜonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego (odchyłka
dozowania nie moŜe przekraczać ± 10 % ustalonej jednostkowej ilości dozowania),,
− walców stalowych gładkich średnich, cięŜkich lub bardzo cięŜkich,
− rozsypywarek kruszywa
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− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów,
− szczotek mechanicznych i /lub innych urządzeń czyszczących.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi przez producenta oraz w aprobacie
technicznej.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
4.2.4. Mieszanka SMA
Mieszankę SMA naleŜy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej w system
ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy
InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez
Inwestora.
Projektowanie mieszanki SMA polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości polimeroasfaltu,
− doborze stabilizatora mastyksu,
−
doborze środka adhezyjnego,
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości asfaltu
podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych SMA 8 oraz orientacyjne
zawartości polimeroasfaltu
SMA 8
KR3-KR7

Właściwość
Wymiar sita, mm/przechodzi przez:
16
11,2
8

od
100
90

do
100

5,6
35
60
2
20
30
0,125
9
17
0,063
7
12
Zawartość środka stabilizującego
0,3
1,5
*
Zawartość lepiszcza w mieszance, % m/m
B min 7,2
*
Minimalna zawartość asfaltu w zaprojektowanej MMA powinna być większa od podanej o wielkość
dopuszczalnej odchyłki 0,3%
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5 lp. od 1 do 2.
Wykonana warstwa ścieralna z mieszanki SMA powinna spełniać wymagania podane w tablicy 5 lp. od 3 do 4.
Tablica 5. Wymagania wobec próbek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA 8
Lp.

Właściwości

1.

Zawartość wolnych przestrzeni

2.

Odporność na działanie wody

3.

4.

Odporność na deformacje trwałe

Spływność lepiszcza

Warunki
Metoda i
zagęszczania wg
warunki badania
PN-EN 13108-20
C.1.2,
PN-EN-12697 ubijanie,2x50
8, p.4
uderzeń
C.1.1,
PN-EN 12697ubijanie,2x35
12,
uderzeń
przechowywanie
w 40°C
z jednym cyklem
zamraŜaniab),
badanie
w 25°C
C.1.20,
PN-EN-12697 wałowanie, P98 - 22, metoda B w
P100
powietrzu, PNEN 13108-20,
D.1.6, 60 oC,
10 000 cykli
PN-EN-12697 18, p.5

Wymagania
SMA 8
Vmin 1,5
Vmax 3,0

ITSR90

WTS AIR 0,15
PRD AIR 8,0

D

0,3

Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca się dla kategorii ruchu KR4 określenie odkształcenia
w badaniu koleinowania metodą LCPC, w temperaturze 600 C, którego wartość po 10 000 cyklach nie powinna
przekraczać 10% początkowej grubości próbki.
Jako alternatywa do powyŜszych metod, moŜe być zastosowany koleinomierz mały (angielski) wg
procedury podanej w „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” IBDiM-2001
[17].
5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA
Produkcja mieszanki SMA moŜe zostać rozpoczęta po wyraŜeniu zgody przez InŜyniera, na wniosek
Wykonawcy. Producent powinien wykazać badaniami typu mieszanki jej przydatność funkcjonalną i oznaczyć
produkcyjny poziom zgodności z wymaganiami przez Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN
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13108-21. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie moŜe rozpocząć produkcji. Nie dopuszcza
się ręcznego sterowania produkcją mieszanki mineralno – asfaltowej.
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić nie więcej niŜ ±2% w stosunku do masy składnika.
JeŜeli stosowany jest modyfikator asfaltu, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach
określonych w recepcie, z uwzględnieniem zaleceń producenta.
Przy otaczarce musi być zamontowana specjalna instalacja elektroniczna umoŜliwiająca wagowe dozowanie
modyfikatora do asfaltu, przed mieszalnikiem otaczarki.
JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w
ilościach określonych w recepcie.
Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika równocześnie z gorącym grysem. Zaleca się automatyczne
dozowanie dodatków.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 50 C.
Temperatura mieszanki SMA z dodatkiem stabilizatora i środka adhezyjnego - 130 do 180oC,
o ile wymagania producenta lepiszcza (potwierdzone Aprobatą Techniczną IBDiM) nie stanowią inaczej.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej
niŜ 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.
Temperaturę mieszanki SMA uzaleŜnia się od właściwości stabilizatora.
Producent powinien dołączyć do listu przewozowego deklarację zgodności wytworzonej mieszanki z PN-EN
13108-5 z numerem certyfikatu Zakładowej kontroli produkcji.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe (warstwa wyrównawcza, warstwa wiąŜąca lub stara warstwa ścieralna) powinno mieć
odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczeń (kurzu, błota, piasku, rozlanego paliwa itp.).
Nierówności podłoŜa pod warstwę ścieralną nie powinny być większe od 6 mm,
W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych, podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez frezowanie
lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłoŜeniem mieszanki SMA podłoŜe naleŜy skropić emulsja asfaltową szybkorozpadową C60BP4 ZM, w
takiej ilości, aby po odparowaniu wody z emulsji pozostało 0,1-0,3 kg/m2 asfaltu. Brzegi krawęŜników oraz
innych urządzeń jak włazy, wpusty itp. powinny być posmarowane lepiszczem (gorący asfalt, asfalt upłynniony,
emulsja szybkorozpadowa) zaakceptowanym przez InŜyniera.
5.5. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza od
+5ºC. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych
oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
5.6. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności InŜyniera kontrolnej produkcji. Na etapie zarobu próbnego Zamawiający przeprowadzi badanie
odporności na koleinowanie metodą „w małym koleinomierzu”. SMA musi spełnić wymagania w zakresie
odporności na koleinowanie.
Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania metodą ekstrakcji niezaleŜnie od
ilości próbek powinny wynosić, % m/m
Lp.

Składniki mieszanki betonu asfaltowego
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1.

Zawartość ziarn >5,6mm

± 4.0

2.

Zawartość ziarn >2mm

± 4.0

3.

Zawartość ziarn 0,0063 - 2mm

± 2.0

3.

Zawartość ziarn <0,063mm

± 1.5

4.

Zawartość asfaltu

± 0.3

5.7. Odcinek próbny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy uŜyty 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 uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
InŜyniera.
5.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ z automatycznym sterowaniem
grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy układarki
rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt. 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na
odcinku próbnym. Zagęszczenie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza w nawierzchni
powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi
W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwę naleŜy posypać grysem od 2 mm do 4 mm wg wymagań
tab. 3a) lub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w ilości od 1 do 2 kg/m2. Grysy naleŜy
rozsypywać na gorącą mieszankę SMA bezpośrednio po ułoŜeniu i przywałować.
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 InŜyniera.
Za zgodą InŜyniera, nawierzchnię moŜna oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.
5.9. Wymagania dla ułoŜonej warstwy.
5.9.1. Grubość warstwy.
Grubość warstwy po zagęszczeniu powinna spełniać następujące warunki:
- nie moŜne być mniejsza od grubości projektowanej,
- nie moŜe być większa od grubości projektowanej o więcej niŜ 5mm.
5.9.2. Wskaźnik zagęszczenia
Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy ścieralnej powinien być ≥ 97,0%.
5.9.3. Wolna przestrzeń w warstwie
Wolna przestrzeń w ułoŜonej warstwie ścieralnej powinna być zawarta w granicach 3,0 – 6,0%.
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5.9.4. Szerokość warstwy.
Szerokość wykonanej warstwy ścieralnej nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ
+5cm.
5.9.5. Równość podłuŜna.
Pomiary równości podłuŜnej naleŜy wykonywać po dowolnym torze kaŜdego pasa ruchu.
Do oceny równości podłuŜnej na trasie zasadniczej naleŜy stosować metodę profilometryczną, umoŜliwiającą
obliczanie wskaźnika równości IRI. Na elementach nawierzchni, na których nie moŜna wykorzystać metod
profilometrycznych, dopuszcza się uŜywanie łaty 4 metrowej i klina.
Do profilometrycznych pomiarów równości podłuŜnej powinien być stosowany sprzęt umoŜliwiający
rejestrację, z błędem pomiaru nie większym niŜ 1,0mm, profilu podłuŜnego o charakterystycznych
długościach mieszczących się w przedziale od 0,5 do 50m. Wartości IRI oblicza się nie rzadziej niŜ co
50m. Długość ocenianego odcinka pasa nawierzchni nie powinna być większa niŜ 1000m. Wymagana
równość podłuŜna jest określana przez wartości wskaźnika, których nie moŜna przekroczyć na 50%,
80% i 100% długości badanego odcinka nawierzchni. Wartości wskaźnika, wyraŜone w mm/m,
są następujące:
-na 50% długości badanego odcinka - ≤1,2 (2,0)
-na 80% długości badanego odcinka - ≤2,0 (2,8)
-na 100% długości badanego odcinka - ≤3,3 (4,0)
Wartości w nawiasach dotyczą utwardzonych poboczy.
W przypadku gdy konieczne jest stosowanie łaty i klina pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10m.
Wymagana równość podłuŜna jest określona przez wartości odchyleń równości (prześwitów pod łatą),
które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95% oraz 100% liczby wszystkich
pomiarów na badanym odcinku.
Wartości odchyleń, wyraŜone w mm, dla warstwy ścieralnej wynoszą:
-w 95% liczby pomiarów - ≤ 4 (5)
-w 100% liczby pomiarów - ≤ 5 (6)
Wartości w nawiasach dotyczą utwardzonych poboczy.
5.9.6. Równość poprzeczna.
Równość poprzeczną nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą i klinem lub przy uŜyciu specjalistycznego
automatycznego urządzenia pomiarowego. Wartości odchyleń, wyraŜone w mm, dla warstwy ścieralnej są
następujące:
-w 90% liczby pomiarów - ≤3 (-)
-w 95% liczby pomiarów - ≤ - (5)
-w 100% liczby pomiarów - ≤5 (6)
Wartości w nawiasach dotyczą utwardzonych poboczy.

5.9.7. Spadki poprzeczne warstwy.
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z
tolerancją ± 0,5%.
5.9.8. Rzędne wysokościowe.
Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowana z tolerancją ±1,0cm.
5.9.9. Ukształtowanie w planie.
Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektowana z tolerancją 5cm.
5.9.10. Wygląd warstwy.
Wygląd warstwy ścieralnej powinien mieć jednolitą teksturę bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
łuszczących się i spękanych. Luźne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny być usunięte.
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5.9.11. Złącza podłuŜne i poprzeczne.
Złącza warstwy ścieralnej powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza
powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
5.9.12. Właściwości przeciwpoślizgowe.
Do oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi powinien być określony współczynnik tarcia, na
mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. Pomiar wykonuje się w temperaturze otoczenia
od 5ºC – 30ºC, nie rzadziej niŜ co 50m nawierzchni zwilŜanej wodą w ilości 0,5 l/m2 a wynik pomiaru powinien
być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony tekstowej o rozmiarze185/70 R14. Miarą właściwości
przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się
róŜnice wartości średniej i odchylenia standardowego. Długość odcinka podlegająca odbiorowi nie powinna być
większa niŜ 1000m.
Pomiar odbywa się po dowolnym torze w terminie 4 – 8 tygodni od wykonania nawierzchni i oddania jej do
eksploatacji. Pomiar wykonuje się z prędkością 60km/h. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika
tarcia nawierzchni nie powinny być niŜsze niŜ 0,39.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi wyniki wszystkich badań
materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej celem porównania z wymaganiami
STWiORB.
6.3. Badania w czasie robót.
6.3.1. Badania Wykonawcy.
Badania są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników lepiszczem i materiałów do
uszczelnień), oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną starannością i w
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać Zamawiającemu na jego Ŝądanie.
Zamawiający moŜe zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy.
W razie zastrzeŜeń zamawiający moŜe przeprowadzić badania kontrolne według pkt. 6.3.2.
Tablica 7 Zakres badań i pomiarów Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni.
Lp.
Wyszczególnienie badań
BADANIA MATERIAŁÓW
1. Uziarnienie kruszywa, zawartość pyłu,
wskaźnik płaskości kruszywa grubego
zanieczyszczenia lekkie, jakość pyłu w
kruszywie drobnym
2. Uziarnienie, jakość pyłu, zawartość wody w
wypełniaczu
3. Penetracja, temperatura mięknienia i nawrót

Częstotliwość badań
Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji.
Przy kaŜdej zmianie kruszywa określenie jego
kategorii
Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
wypełniacza
Jedno badanie dla kaŜdej cysterny
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spręŜysty polimeroasfaltu
WARUNKI ATMOSFERYCZNE
4. Temperatura powietrza
3 razy dziennie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
5. Temperatura składników
Dozór ciągły
6. Temperatura mieszanki
KaŜdy samochód przy załadunku i w czasie
wbudowywania
7. Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki
Jedno badanie na kaŜde 500 Mg, nie rzadziej niŜ raz
mineralnej
dziennie
8. Gęstość strukturalna na próbkach Marshalla
Jeden raz dziennie, jedna seria próbek dla
Zleceniodawcy
BADANIA WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU
9. Grubość warstwy
2 próbki z kaŜdego pasa ruchu o długości 1000 m
10. Zagęszczenie warstwy
2 próbki z kaŜdego pasa ruchu o długości 1000 m
11. Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie
2 próbki z kaŜdego pasa ruchu o długości 1000 m
12. Szerokość warstwy
3 razy na odcinku długości 1000 m
13. Równość podłuŜna nawierzchni
Pomiar ciągły kaŜdego pasa ruchu
14. Równość poprzeczna nawierzchni
Nie rzadziej niŜ co 5 m na kaŜdej jezdni
15. Spadki poprzeczne warstwy
10 razy na 1 km*
16. Rzędne wysokościowe
Na kaŜdej jezdni na osi i krawędziach co 20 m a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m
17. Ukształtowanie w planie
Na kaŜdej jezdni na osi i krawędziach co 20 m a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m
18. Wygląd warstwy
Cała powierzchnia
19. Złącza podłuŜne i poprzeczne
KaŜde złącze
20. Właściwości przeciwpoślizgowe
Pomiar ciągły kaŜdego pasa ruchu
* dodatkowe pomiary spadków poprzecznych w głównych punktach łuków poziomych
6.3.1.1. Badanie właściwości kruszywa.
Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 naleŜy kontrolować kaŜdy rodzaj i frakcję dostarczanego kruszywa.
Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.1.2. Badanie właściwości wypełniacza.
Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 naleŜy kontrolować dostarczany wypełniacz. Wyniki powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.
6.3.1.3. Badanie właściwości asfaltu.
Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 naleŜy kontrolować dostarczany asfalt. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.1.4. Pomiar temperatury składników mieszanki.
Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 naleŜy kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.1.5. Pomiar temperatury mieszanki.
Temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3. i 5.8.
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6.3.1.6. Zawartość asfaltu.
Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 naleŜy kontrolować zawartość asfaltu w mieszance mineralnoasfaltowej . Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-1, z próbki pobranej w
miejscu wbudowania z niezagęszczonej mieszanki. Wielkość próbki poddanej ekstrakcji naleŜy przyjąć zgodnie z
PN-EN 12967-28. Badanie moŜna równieŜ wykonać na próbce o średnicy 150mm odwierconej z ułoŜonej
warstwy. Wyniki powinny być zgodne z zatwierdzoną recepturą w granicach dopuszczalnych odchyłek.
6.3.1.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej.
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza naleŜy przeprowadzić kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z krzywą zatwierdzoną, przy uwzględnieniu tolerancji
podanych w tablicy nr 6.
6.3.1.8. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.
Z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 naleŜy określać metodą hydrostatyczną (opis metody podano w
Zeszycie 64, Arkusz 05) gęstość strukturalną próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej
wbudowania.
6.3.1.9. Pomiar grubości warstwy.
Grubość wykonanej warstwy naleŜy określić z częstotliwością podaną w tablicy nr 7 na podstawie wyciętych
próbek.
6.3.1.10. Wskaźnik zagęszczenia warstwy.
Wskaźnik zagęszczenia warstwy naleŜy sprawdzić na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez
porównanie gęstości strukturalnej wyciętych próbek z gęstością strukturalną próbek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej.
Określanie gęstości naleŜy wykonywać metodą hydrostatyczną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.9.
6.3.1.11. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie.
Na próbkach wyciętych z nawierzchni naleŜy wykonać badanie gęstości strukturalnej i objętościowej. Wolna
przestrzeń w warstwie naleŜy określać jako średnią arytmetyczną z dwóch oznaczeń, w % z dokładnością do
0,1%, wg następującego wzoru:
ςo – ςs-w
P = -----------ςo
gdzie:
- P – wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie
- ςo – gęstość objętościowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3, oznaczona w pikometrze
na materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu,
zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM, Arkusz 04
- ςs-w – gęstość strukturalna zagęszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm3,
oznaczona metodą hydrostatyczną, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64 IBDiM,
Arkusz 05.
Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie powinna być zgodna z wymaganiem podanym w pkt. 5.9.
6.3.1.12. Szerokość warstwy.
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Sprawdzenie szerokości warstwy dokonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą prostopadle do osi
drogi z częstotliwością podaną w Tablicy (wpisać Nr wg. pkt. 6.3.1).
6.3.1.13. Równość podłuŜna.
Pomiary równości podłuŜnej wykonuje się po dowolnym torze kaŜdego pasa ruchu stosując:
- pomiar ciągły metodą profilometryczną umoŜliwiającą obliczenie wskaźnika IRI
- pomiar punktowy metodą z uŜyciem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie nie rzadziej niŜ co 10 m.
Zasady pomiaru i wymagania zgodnie z pkt. 5.9.5.
6.3.1.14. Równość poprzeczna.
Pomiar naleŜy wykonać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym
pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 5m a liczba pomiarów nie moŜe być mniejsza niŜ 20.
6.3.1.15. Spadki poprzeczne.
Sprawdzenie spadków poprzecznych warstwy nawierzchni naleŜy wykorzystać metodą z wykorzystaniem łaty
4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina.
Pomiar naleŜy wykonać w kierunku prostopadłym do osi jezdni z częstotliwością podaną w Tablicy nr 7
6.3.1.16. Rzędne wysokościowe.
Z częstotliwością podaną w Tablicy nr 7 naleŜy sprawdzić rzędne wysokościowe warstwy przez wykonanie
niwelacji i porównanie wyników pomiarów z Dokumentacją Projektową.
6.3.1.17. Ukształtowanie w planie.
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową usytuowania osi warstwy w planie, z częstotliwością
podana tablicy nr 7.

6.3.1.18. Wygląd warstwy.
Sprawdzenie przez bezpośrednie oględziny wyglądu warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na całej
powierzchni wykonanego odcinka obowiązuje ocena ciągła zarówno w czasie robót jak i po ich zakończeniu, z
częstotliwością podana tablicy nr 7.
6.3.1.19. Złącza podłuŜne i poprzeczne.
Z częstotliwością podaną w Tablicy nr 7 naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania złącza podłuŜnego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega na bezpośrednich oględzinach.
6.3.1.20. Właściwości przeciwpoślizgowe.
Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych naleŜy wykonać w sposób ciągły na kaŜdym pasie ruchu wg. zasad
podanych w pkt. 5.9.12.
6.3.2. Badania kontrolne.
Badania kontrolne są badaniami Zamawiającego, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników) oraz gotowej warstwy spełniają wymagania
określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru.
Pobieraniem próbek, wykonywaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Zamawiający w
obecności Wykonawcy. Miejsca poboru próbek do badań wskazuje InŜynier.
Badania odbywają się równieŜ wtedy gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie
będzie przy nich obecny.
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Zakres badań i pomiarów kontrolnych obejmuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

sprawdzenie jakości materiałów
skład mieszanki mineralno-asfaltowej
wskaźnik zagęszczenia warstwy
wolna przestrzeń w warstwie
grubość warstwy
gęstość strukturalna mieszanki MA na próbkach Marshalla
szerokość warstwy
równość podłuŜna
równość poprzeczna
spadki poprzeczne
rzędne wysokościowe
ukształtowanie w planie
wygląd warstwy
złącza podłuŜne i poprzeczne
właściwości przeciwpoślizgowe.

Badania wymienione w pkt. a wykonuje się na średnich próbkach, których wielkość nie powinna być mniejsza
niŜ:
-

wypełniacz
- 2kg
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm
- 5kg
kruszywa o uziarnieniu powyŜej 8 mm
- 15kg
asfalt – próbka średnia z 3 próbek częściowych po 2kg.

Badania wymienione w pkt.: b, c, d, e wykonuje się na próbkach o średnicy 150 mm wyciętych z nawierzchni w
miejscach wskazanych przez InŜyniera. InŜynier ustala równieŜ częstotliwość wycięcia próbek.
Badanie wymienione w pkt. f wykonuje Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych i zagęszczonych
przez Wykonawcę w obecności InŜyniera.
Równość w profilu podłuŜnym pkt. h pomiar ciągły urządzeniem określającym współczynnik IRI lub na
odcinkach nie dłuŜszych niŜ 500 m pomiar punktowy łatą i klinem.
Badania wymienione w pkt. o – miarodajny współczynnik tarcia określający właściwości przeciwpoślizgowe
nawierzchni – pomiar ciągły przyczepką SRT.
Pozostałe cechy wymienione w pkt. g, i, j, k, l, m, n sprawdza InŜynier.
6.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Zleceniodawca i wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka warstwy ścieralnej z SMA. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do
badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy
niŜ 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez wykonawcę ponosi wykonawca.
6.5. Badania kontrolne arbitraŜowe
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badan kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitraŜowe wykonuje Ne wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie wykonywało
badan kontrolnych.
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Koszty badań arbitraŜowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść
przemawia wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika
zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.2. Sposób odbioru robót.
Podstawą do oceny jakości robót są wyniki badań i pomiarów w zakresie i ilości określonych
niniejsza STWiORB.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, STWiORB i poleceniami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie badania i pomiary z uwzględnieniem tolerancji wg pkt. 5.6 i 5.9 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robót,
-oczyszczenie podłoŜa,
-skropienie podłoŜa,
-dostarczenie materiałów,
-wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
-posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników,
-rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki SMA,
-posypanie grysem i przywałowanie,
-obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
-wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie
z Dokumentacją Projektową STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-

PN-EN 13043

-

PN-EN 933
PN-EN 1097

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych przeznaczonych do ruchu.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
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-

PN-EN 1367

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych.
PN-EN 1744
Badania chemicznych właściwości kruszyw.
PN-EN 12591
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych.
PN-EN 12597
Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia.
PN-EN 14023
Asfalty i produkty asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami.
PN-EN 13924
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych twardych.
PN-EN 12593
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa.
PN-EN 12607
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT.
PN-EN 1426
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą.
PN-EN 1427
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda
Pierścień i Kula.
PN-EN ISO 2592:2002 (U) Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia. Pomiar metodą
otwartego tygla Clevelanda.
PN-C-0404:1990
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości
PN-C-04132:1985
Przetwory naftowe. Pomiar ciągłości asfaltów.
PN-C-04024:1991
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
PN-C-96173:1974
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych.
PN-EN 12697
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco
PN-EN 13108
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

Inne dokumenty
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Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2010
Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010
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