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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa ulicy Okrzei i Stalmacha, budowa miejsc postojowych, jezdni manewrowej,
przebudowa oświetlenia ulicznego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu
oraz odbiorze robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad
prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (mm-a) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu,
wykonana na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarenieniu równomiernie
stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które poza
obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce.
Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu
przemysłowego, obejmującego termiczną lub inną modyfikację.
Kruszywo grube - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D≤45 mm oraz d≥2 mm.
Kruszywo drobne - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D≤2 mm, którego większa część
pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na:
•

Kruszywo drobne łamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane
mechanicznemu rozdrobnieniu,

•

Kruszywo drobne niełamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne niepoddane
mechanicznemu rozdrobnieniu.
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Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0.063 mm i może być
dodawane do materiałów budowlanych w celu uzyskania pewnych właściwości.
Wypełniacz mieszany- wypełniacz pochodzenia mineralnego wymieszany z wodorotlenkiem
wapnia (wapnem hydratyzowanym)..
Granulat asfaltowy- destrukt asfaltowy przygotowany do zastosowania w mieszance
mineralno-asfaltowej.
Wejściowy skład mieszanki (recepta wejściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod
względem materiałów składowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej
zawartości asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej będącej wynikiem
walidacji projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia składu na etapie projektowania
w laboratorium).
Wyjściowy skład mieszanki (recepta wyjściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod
względem materiałów składowych, uśrednionych wyników uziarnienia oraz zawartości
lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wraz z poprawką na asfalt
nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia składu na etapie
prób produkcyjnych w otaczarce i następnie zbadanych w laboratorium metodą ekstrakcji).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PNEN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według
aprobat technicznych.
Tab, 2a. Zalecane

lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu

asfaltowego
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Kategoria
ruchu
KR2

Mieszanka
ACS
AC16W

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy
polimeroasfalt
50/70

Tab. 2b. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria
ruchu

Mieszanka
ACS

KR2

AC11S

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy

polimeroasfalt

50/70

-

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tab. 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp.

Właściwości

1
2
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

Metoda
badania
3

Rodzaj asfaltu
50/70
4

1

Penetracja w 25°C

0,1 mm

PN-EN 1426 [21]

50-70

2

Temperatura mięknienia

°C

PN-EN 1427 [22]

46-54

PN-EN 22592 [62]

230

PN-EN 12592 [28]

99

3

4

PN-EN 12607-1 [31]

0,5

PN-EN 1426 [21]

50

PN-EN 1427 [22]

48

PN-EN 12606-1 [30]

2,2

PN-EN 1427 [22]

9

PN-EN 12593 [29]

-8

3

Temperatura zapłonu,
°C
nie mniej niż
4
Zawartość składników
rozpuszczalnych,
% m/m
nie mniej niż
1
2
5
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
% m/m
nie więcej niż
6
Pozostała penetracja po
%
starzeniu, nie mniej niż
7
Temperatura mięknienia po
°C
starzeniu, nie mniej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8
Zawartość parafiny,
%
nie więcej niż
9
Wzrost temp. mięknienia po
°C
starzeniu, nie więcej niż
10
Temperatura łamliwości
°C
Fraassa, nie więcej niż

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.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system
grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca
się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w
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okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PNEN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2014 [64], 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 różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni
lub ją ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat
technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
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– 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 [27],
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „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 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica
2 i tablica 3.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie
warstwy asfaltowe na gorąco.
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 i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST - 00 pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien dysponować następującym
sprzętem:
• wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, której wydajność musi zapewnić zapotrzebowanie na
mieszankę

do

budowy

realizowanej

bez

postoju

sprzętu

rozkładającego

i zagęszczającego. Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno
być wagowe. Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy
poszczególnych składników zarobu) nie powinny być większe od ± 2 % (m/m).
Na wytwórni powinien być wdrożony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN
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13108-21. Kopia certyfikatu wystawionego przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną
powinna być dostarczona Inspektorowi Nadzoru.
• rozkładarek do wbudowywania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych
o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki, wyposażonych w:
1. automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną
niweletą oraz grubością,
2. elementy wstępnie zagęszczające gorącą mieszankę (listwy ubijające i belki
wibrujące) wraz ze sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy drgań,
3. urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki,
• skrapiarek,
• walców stalowych lekkich, średnich i ciężkich, małych walców wibracyjnych
o szerokości do 1 m, ubijaków, płyt wibracyjnych,
• walców ogumionych ciężkich z centralną regulacją ciśnienia w oponach,
• samochodów samowyładowczych z przykrywanymi skrzyniami samowyładowczymi
lub izolowanymi termicznie (tzw. termosów).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub
frakcjami kruszywa.
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz
przeładunku

wypełniacz

należy

chronić

przed

zawilgoceniem,

zbryleniem

i zanieczyszczeniem.
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi
w instalacje umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych, lub wyposażonymi
we własne urządzenia grzewcze.
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Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi,
wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas
oczekiwania na rozładunek.
W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien
być większy niż 10 % temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z jednoczesnym
spełnieniem warunków zachowania temperatury wbudowania. Czas transportu mieszanki
mineralno-asfaltowej od momentu załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2
godzin.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00 pkt 5.
5.2. Wykonanie robót
5.2.1

Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane
w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. Projektowanie
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
•

doborze składników mieszanki,

•

doborze optymalnej ilości asfaltu,

•

określeniu właściwości mieszanki.

Mieszankę mineralną należy zaprojektować wg zasad określonych w normie PN EN 13108-1.
Parametry do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej:
•

temperatura asfaltu do 180°C,

•

temperatura kruszywa do 210°C ,

•

temperatura mieszanki 140-180°C,

5.2.2

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

wyrównawczą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
•

ustabilizowane i nośne,
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•

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,

•

wyprofilowane, równe i bez kolein.
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą i wyrównawczą nie powinny

przekraczać 9 mm. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, w celu
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, podłoże należy skropić
kationową emulsją asfaltową.
5.2.3

Wbudowywanie warstwy

5.2.3.1 Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura
powietrza w ciągu ostatniej doby była nie niższa od 0°C. Temperatura powietrza w czasie
robót powinna wynosić nie mniej + 5°C. W przypadku konieczności wbudowywania
mieszanki na podłożu o temperaturze poniżej 0°C. Wykonawca powinien rozważyć
zastosowanie dodatków ułatwiających zagęszczanie albo zastosowanie samobieżnej maszyny
(wyposażonej w dodatkowe mieszanie dostarczanej mieszanki) ustawionej między
rozkładarką a samochodami dostarczającymi mieszankę na budowę. Nie dopuszcza się
układania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru v > 16 m/s.

5.2.3.2 Próba technologiczna i odcinek próbny
Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego to,
co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
•

stwierdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy,

•

określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy,

•

określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania prawidłowego zagęszczenia

warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą
stosowane do wykonania warstwy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu
i o długości uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca przed rozpoczęciem robót
zobowiązany jest wykazać, że jest w stanie uzyskać wymagane zagęszczenie warstwy.
Odcinek próbny należy wykonywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.
W przypadku posiadania przez Wykonawcę udokumentowanych pozytywnych doświadczeń
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z tą samą mieszanką betonu asfaltowego (taki sam skład mieszanki mineralno-asfaltowej)
wykonywanie odcinka próbnego nie jest wymagane.
5.2.3.3 Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z Dokumentacją Projektową.
W miarę możliwości, zaleca się wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej na
szerokości całej jezdni, bez tworzenia połączenia technologicznego podłużnego. Mieszankę
mineralno-asfaltową należy, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciągły
sposób podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny
być tak regulowane, aby umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Należy stosować takie
prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne
podawanie mieszanki na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji
materiału. Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie
w następujących przypadkach:
•

układanie warstw ścieralnych o nieregularnym kształcie,

•

układanie w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwa,,

•

w miejscach wskazanych przez Inżyniera robót.

Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących
przypadkach:
•

w brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (ściekach) i włazach,

•

w pobliżu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

•

w miejscach wskazanych przez Inżyniera robót.

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Po warstwie
bitumicznej , na której przewiduje się ułożenie warstwy ścieralnej, dopuszcza się jedynie ruch
pojazdów i maszyn pracujących przy układaniu i zagęszczaniu tej warstwy. W przypadku
zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć działania w celu jej
oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe, Inżynier robót podejmie decyzję o rozbiórce
warstwy.
Mieszankę

mineralno-asfaltową

należy

układać

i

zagęszczać

warstwami

umożliwiającymi uzyskanie wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie
wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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należy rozpocząć niezwłocznie po tym, jak rozłożony układarką materiał będzie mógł być
zagęszczany

walcami

bez

powodowania

przemieszczeń

warstwy

lub

spękań

powierzchniowych. Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej
minimalnej

temperatury

wałowania..

Wykonawca

może

ustalić

w

porozumieniu

z Inspektorem Nadzoru inną temperaturę zagęszczania na podstawie wyników uzyskanych
podczas wykonywania odcinka próbnego. Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od
krawędzi nawierzchni ku środkowi.
Wałowanie należy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy
wszystkich śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej
warstwy.
Zagęszczanie należy prowadzić statycznymi i/lub wibracyjnymi walcami stalowymi
gładkimi oraz ogumionymi o ciężarze 80 - 100 kN i szerokości wału nie mniejszej niż 1450
mm. Powierzchnię warstwy ścieralnej należy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub
wibracyjnym z wyłączoną wibracją. Na pomostach obiektów mostowych nie należy stosować
walców wibracyjnych z włączoną wibracją.
Dopuszcza

się

stosowanie

walców

wibracyjnych

lub

innych

walców

zaproponowanych przez Wykonawcę, jeżeli mogą one zapewnić taki sam standard
zagęszczenia jak walce statyczne o ciężarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny być
wyposażone w przyrządy umożliwiające odczytanie z odległości częstotliwości wibracji
maszyny oraz prędkości jazdy.
Wykonawca powinien ocenić pracę walców wibracyjnych lub innych alternatywnych
walców od razu po rozpoczęciu zagęszczania, co umożliwi stwierdzenie właściwego stopnia
zagęszczenia, co najmniej równego zagęszczeniu otrzymanemu przy zastosowaniu walca
statycznego 80 kN.
Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zagęszczać w kierunku równoległym do osi
drogi, a koła napędzane powinny znajdować się bliżej układarki. Wałowanie należy
rozpocząć od spoin i prowadzić od niżej położonej do wyżej położonej krawędzi. Ślady
kolejnych przejść walca powinny zachodzić na siebie na szerokość co najmniej połowy
szerokości tylnego koła.
Walce powinny pracować z prędkością nie większą niż 5 km/h. Nie dopuszcza się
postoju walca na nie zagęszczonej w pełni nawierzchni. Należy również zastosować środki
zapobiegające zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napędowym, smarami, benzyną i innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walców. Aby zapobiec przyleganiu
mieszanki do kół walców, można je zwilżyć wodą. Należy stosować tylko takie ilości wody,
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które są wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kół, przy czym zaleca się
stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na częściowo wykończonej nawierzchni nie
mogą tworzyć się kałuże wody.

5.2.3.4 Złącza
W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłużnych,
mieszanka powinna być wpełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą zrównane,
co można uzyskać stosując jedną zwymienionych poniżej metod, przy czym dla złączy
poprzecznych należy stosować jedynie metodę opisaną w punkcie 3:
1. przez podgrzewanie złączy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania krawędzi
w momencie układania przyległego pasa, lecz bez obcinania krawędzi lub pokrywania
ich lepiszczem. Palnik powinien podnieść temperaturę warstwy na całej grubości
i szerokości nie mniejszej niż 75 mm, do temperatury znajdującej się w zakresie
między

minimalną

temperaturą

zagęszczania,

a

maksymalną

dopuszczalną

temperaturą mieszanki na jakimkolwiek etapie budowy. W przypadku awarii palnika,
Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym uformowanie złącza
według metody 3),
2. przez zastosowanie dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej
odległości, aby możliwe było całkowite zagęszczenie sąsiednich pasów roboczych
przez ciągłe (nieprzerwane) wałowanie;
3. przez obcinanie odsłoniętych złączy na głębokość równą wymaganej grubości
warstwy, do uzyskania pionowej krawędzi i usunięcie całego luźnego materiału.
Następnie, przed ułożeniem sąsiedniego pasa roboczego, pionowe krawędzie pokrywa
się taśmą przylepną z polimeroasfaltem o minimalnej grubości 6 mm lub tiksotropową
masą asfaltową. Jeżeli sąsiedni pas roboczy nie będzie układany w tym samym czasie,
odsłoniętą krawędź należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwą drewnianą.
Niedopuszczalne jest uszczelnianie połączenia wyłącznie przez zalanie go z góry asfaltem,
po zagęszczeniu warstwy, bez uprzedniego uszczelnienia samego złącza przed ułożeniem
sąsiedniej warstwy. Wszystkie złącza powinny być, gdzie to możliwe, przesunięte co
najmniej o 150 mm względem złączy do nich równoległych występujących w niżej położonej
warstwie. Układ złączy powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00 pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót
6.2.1

Badania przed przystąpieniem do robót i w czasie robót
Wymagania jakościowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwę ścieralną

dopuszczają poniższe odchylenia od składu projektowanego:
•

zawartość asfaltu: - 0,1%; + 0,3%,

•

ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075 mm: ±1,5%,

•

ziarna pozostające w sitach o oczkach # w mm 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075: ±
2,0%,

•

ziarna pozostające w sitach o oczkach # w mm: 31,5; 25,0; 22,4; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6;
8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0: ±4,0%.

W czasie układania nawierzchni należy kontrolować:
•

grubość i jednorodność układanej warstwy – na bieżąco,

•

temperaturę zagęszczanej mieszanki – na bieżąco,

•

prawidłowość przebiegu procesu wałowania.

6.2.2

Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy
Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy bitumicznej opisano w tab. 1.

Tab. 1. Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy bitumicznej
Lp.

Cecha

Wymagania

1

Szerokość warstwy – odchyłka nie większa niż

+5

2

Równość podłużna – dopuszczalne nierówności

6

3

Równość poprzeczna – dopuszczalne nierówności

6

4

Spadek poprzeczny – odchyłka nie większa niż

±0,5 *)

5

Rzędne wysokościowe – odchyłka nie większa niż

±1

6

Oś warstwy w planie, odchyłka nie większa niż

±5

7

Grubość warstwy, odchyłka nie większa niż

±10**)

8

Wolna przestrzeń w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie
więcej niż

3,0-5,0

9

Wskaźnik zagęszczenia, nie mniej niż
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*) minimalna wartość spadku nie może przekraczać wartości 0,5%
**) łączna grubość wszystkich warstw nawierzchni nie może być mniejsza niż – 1 cm.
Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzować się następującymi cechami:
•

złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte
względem siebie co najmniej o 150mm. Złącza powinny być całkowicie związane,
a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

•

krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła
konieczność obcięcia pokryte asfaltem,

•

warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
łuszczących się i spękanych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej warstwy z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
8.2. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi gwarancyjnemu.
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8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru .
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną.

8.4. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.5. Odbiór ostateczny robót
8.5.1

Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.5.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
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oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wartości granicznej: grubości
warstwy, ilości zużytego materiału, składu mieszanki mineralnej, zawartości lepiszcza,
wskaźnika zagęszczenia, równości, Wykonawca musi usunąć wady. Jeżeli wada wynikająca
z przekroczenia wartości granicznej pojawi się przed terminem przedawnienia reklamacji lub
rękojmi, to Zleceniodawca żąda usunięcia tej wady.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie wiążącej lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
8.5.2

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół

odbioru ostatecznego całości robót, objętych kontraktem, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:
•

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

•

s specyfikacje techniczne,

•

recepty i ustalenia technologiczne,

•

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

•

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

•

rozliczenie materiałów - komplet listów przewozowych dokumentujących dostarczenie
wszystkich

materiałów

składowych

zgodnych

z

wymaganiami

specyfikacji

technicznej lub wytycznych technicznych, w ilości zgodnej z obmiarem i receptą oraz
dostarczonych w rzeczywiste miejsca zastosowania (miejsce budowy lub wskazana
wytwórnia/wytwórnie mm-a),
•

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z wytycznymi specyfikacji technicznej, oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie
dowodów dostaw asfaltów,
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•

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z wytycznymi
specyfikacji technicznej,

•

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

•

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

•

kopię

mapy

zasadniczej

powstałej

w

wyniku

geodezyjnej

inwentaryzacji

względem

przygotowania

powykonawczej.
W

przypadku,

gdy

wg

komisji,

roboty

pod

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6. Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego obejmuje:
• prace pomiarowe,
• roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• zakup i transport materiałów,
• opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidację
na wytwórni,
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• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,
• posmarowanie asfaltem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
• zagęszczenie bocznych płaszczyzn warstwy i od strony wyżej położonej krawędzi
nawierzchni, która jest bardziej narażona na działanie napływającej wody,
posmarowanie jej asfaltem,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dostarczanych materiałów,
mieszanek mineralno asfaltowych i zagęszczonej warstwy, wymaganych w niniejszej
SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-11111:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
• PN-B-11112:1996.

Kruszywa

mineralne.

Kruszywa

łamane

do

nawierzchni

drogowych.
• Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania do asfaltów drogowych.
• PN-S-96504:1961. Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.
• PN-S-96025:2000. Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą.
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