D.05.03.12a Nawierzchnie z asfaltu lanego – warstwa ochronna (wiążąca)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot st
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z ułożeniem warstwy ochronnej (wiążącej) z asfaltu lanego przy przebudowie mostu
……………………………………………………………………………………………………………………….
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wiążącej nawierzchni mostowych z asfaltu lanego grubości od 3 cm do 5 cm wg PN-EN
13108-6 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wymienionych w pkt. 1.1. i obejmują:
wykonanie warstwy ochronnej (wiążącej) z asfaltu lanego MA 8, MA 11, MA 16 z asfaltem drogowym 35/50,
gr. 5 cm dla kategorii ruchu KR3-KR7.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących do przejmowania
i rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.
1.4.3. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na
wymiar największego ziarna kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.4. Asfalt lany – mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo małej zawartości wolnych przestrzeni, w której
objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż objętość wolnych przestrzeni w kruszywie.
1.4.5. Skład mieszanki (recepta) – docelowy skład mieszanki mineralno-asfaltowej, który może być podany jako
wejściowy lub wyjściowy.
1.4.6. Wejściowy skład mieszanki – skład mieszanki zawierający: materiały składowe, krzywą uziarnienia
i procentową zawartość lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacji
laboratoryjnie zaprojektowanego składu mieszanki).
1.4.7. Wyjściowy skład mieszanki – skład mieszanki zawierający: materiały składowe, uśrednione wyniki
uziarnienia oraz zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji
produkcji).
1.4.8. Dodatek – materiał, który może być dodawany do mieszanki w małych ilościach (np. włókna organiczne
i nieorganiczne lub polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialności lub koloru.
1.4.9. Warstwa technologiczna – konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej operacji.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
Należy stosować materiały, które są oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
2.2. Kruszywo
2.2.1. Kruszywo do mieszanki mineralnej
2.2.1.1. Uziarnienie
Kruszywo grube do warstwy wiążącej z asfaltu lanego, w zależności od kategorii obciążenia ruchem, powinno
spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z asfaltu lanego
Lp.
1
2

Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż:
Tolerancja uziarnienia;

KR3-KR4
GC90/15
G25/15

KR5-KR7
GC90/15
G25/15

7

wymagane kategorie:
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa
niż:
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN
933-4; kategoria nie wyższa niż:
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i
łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5;
kategoria nie niższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PNEN 1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14,
rozdział 5, kategoria nie wyższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9:

8

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

9

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 badana na
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie
wyższa niż:
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według
PN-EN 1367-3; wymagana kategoria:
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według
PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1, p.
14.2; kategoria nie wyższa niż:
Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.1:
Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.2:
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według
PN-EN 1744-1p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

3
4
5

6

10
11
12
13
14
15

G20/15

G20/15
f2

FI20 lub SI20
C95/1

LA30

LA25

deklarowana przez
producenta
deklarowana przez
producenta
F2
SBLA
deklarowany przez
producenta
mLPC 0,1
wymagana odporność
wymagana odporność
V3,5

Kruszywo drobne do warstwy wiążącej z asfaltu lanego, w zależności od kategorii obciążenia ruchem, powinno
spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004 podane w tablicach 2 i 3 .
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do
warstwy wiążącej z asfaltu lanego
Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
większe niż według kategorii:
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1,
kategoria nie wyższa niż:
Jakość pyłów według PN-EN 933-9;
kategoria nie wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ciągłym uziarnieniu według PN-EN 9336, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według
PN-EN 1744-1p. 14.2, kategoria nie
wyższa niż:

Wymagania w zależności od kategorii ruchu
KR3 ÷ KR7
GF85 lub GA85
GTC20
ƒ3
MBF10

EcsDeklarowana

deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mLPC0,1

Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do
warstwy wiążącej z asfaltu lanego
Wymagania w zależności od kategorii ruchu
KR3 ÷ KR7

Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-1,
wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
większe niż według kategorii:
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1,
kategoria nie wyższa niż:
Jakość pyłów według PN-EN 933-9;
kategoria nie wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz.
7, 8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PNEN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyższa
niż:

GF85 lub GA85
GTC20
ƒ16
MBF10

Ecs30

deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mLPC0,1

2.2.1.2. Środek adhezyjny
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralnoasfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować
środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa
i lepiszcza. Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11, metoda A po 6
h obracania, kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza się inne wymiary w przypadku braku wymiaru
podstawowego do tego badania. Przyczepność kruszywa powinna wynosić co najmniej 80%.
2.3. Lepiszcze asfaltowe
Jako lepiszcze asfaltowe do warstwy wiążącej z asfaltu lanego należy stosować asfalt 35/50 spełniający
wymagania PN-EN 12591.
Tablica 4. Wymagania dla asfaltu 35/50
Właściwość
Penetracja w temp. 25°C
Temperatura mięknienia
Temperatura zapłonu
Pozostała penetracja po starzeniu
Zmiana masy po starzeniu
Wzrost temperatury mięknienia, opcja 1
lub
opcja 2a
Rozpuszczalność
Lepkość dynamiczna w 60°C

Temperatura łamliwości wg Fraassa

Indeks penetracji

Lepkość kinematyczna w 135°C

Jednostka
0,1 mm
°C
°C
%
%
°C

%
Pa*s

°C

-

mm2/s

Wymagana
wartość
35-50
50-58
≥ 240
≥ 53
≤ 0,5
≤8
lub
≤ 11
≥ 99
≥ 225
lub
NRc
≤ -5
lub
NRc
-1,5 ÷ +0,7
lub
NRc
≥ 370

Badanie wg normy
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN ISO 2592
PN-EN 1426
PN-EN 12607-1
PN-EN 1427

PN-EN 12592
PN-EN 12596

PN-EN 12593

Załącznik A

PN-EN 12595

lub
NRc
a

W przypadku opcji 2 należy powiązać ją z wymaganiami dotyczącymi temperatury łamliwości wg Fraassa lub
indeksu penetracji, albo nimi obydwoma, oznaczanymi dla lepiszcza nie poddanego procesowi starzenia
b
Zmiana masy może być wartością dodatnia lub ujemną
c
NR – No Requirement (Brak wymagania. Może być zastosowany w tych krajach, w których dana właściwość nie
jest objęta wymaganiami prawnymi)

2.4. Wypełniacz
Do warstwy wiążącej z asfaltu lanego, w zależności od kategorii ruchu, należy stosować wypełniacz spełniający
wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z asfaltu lanego
Właściwości kruszywa
Uziarnienie według PN-EN 933-10
Jakość pyłów według PN-EN 933-9;
kategoria nie wyższa niż:
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie
wyższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7
Wolne przestrzenie w suchym
zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN
1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN
1744-1, kategoria nie wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu
wapiennym według PN-EN 196-2, kategoria
nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w
wypełniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 131792, wymagana kategoria:

Wymagania w zależności od kategorii ruchu
KR3 ÷ KR7
zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043
MBF10
1 % (m/m)
deklarowana przez producenta
V28/45
∆R&B8/25
WS10
CC70

KaDeklarowana
BNDeklarowana

2.5. Materiały do uszczelniania połączeń i krawędzi
Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować materiały termoplastyczne (taśmy, zalewy na gorąco
itp.) wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków
powinny być deklarowane. Skuteczność stosowanych dodatków i modyfikatorów powinna być udokumentowana
lub sprawdzona. Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę
produkcji i układania.
Do asfaltu lanego może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4, załącznik B.
2.7. Dostawa materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót, zgodnie z ustaleniami określonymi w ST
DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne".
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw poszczególnych
asortymentów materiałów oraz ustalonych badań kontrolnych.
Pochodzenie i jakość kruszywa powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera na podstawie wyników
badań kontrolnych wg punktu. 6.
Zmiana producenta lepiszcza, jak i zmiana źródła pozyskania kruszyw w trakcie trwania robót, wymaga akceptacji
Inżyniera i wymaga opracowania nowej recepty na mieszankę betonu asfaltowego i jej zatwierdzenia.
2.8. Składowanie materiałów
2.8.1.Składowanie kruszyw

Sposób składowania kruszyw powinien je zabezpieczać przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi
asortymentami materiału kamiennego. Powierzchnia składowania powinna zapewniać możliwość zgromadzenia
materiałów w ilościach zabezpieczających ciągłość produkcji.
Warunki składowania, lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny uzyskać akceptację Inżyniera.
2.8.2. Składowanie wypełniacza
Warunki składowania, lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny uzyskać akceptację Inżyniera.
Sposób składowania musi zabezpieczać przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz
należy przechowywać w silosach stalowych w ilościach zabezpieczających ciągłość produkcji.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z asfaltu lanego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– kotłów transportowych wyposażonych w mieszadła i system podgrzewania z automatyczną regulacją
temperatury,
– specjalistycznych układarek do asfaltu lanego,
– sprzętu do ręcznego wykończenia przy krawężnikach i urządzeniach instalacyjnych (taczek, żelazek,
gładzików, łopat, szczotek itp.).
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem.
Do każdej dostawy wypełniacza powinien być dołączony dokument zawierający co najmniej:
−
oznaczenie,
−
datę wysyłki,
−
kolejny numer dokumentu dostawy,
−
numer normy PN-EN 13043.
4.2.2. Kruszywo
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa
(poniżej 4 mm) były przechowywane pod zadaszeniem. Warunki składowania oraz lokalizacja powinny być
wcześniej uzgodnione z Inżynierem. Powierzchnia składowania powinna zapewniać możliwość zgromadzenia
materiałów w ilościach zabezpieczających ciągłość produkcji.
Warunki składowania, lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny uzyskać akceptację Inżyniera.
Do każdej dostawy kruszywa powinien być dołączony dokument zawierający co najmniej:
−
oznaczenie,
−
datę wysyłki,
−
kolejny numer dokumentu dostawy,
−
numer normy PN-EN 13043.
4.2.3. Lepiszcze asfaltowe
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ±5°C. Temperatura asfaltu 35/50
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać 190°C w czasie krótkotrwałym nie dłuższym
niż 5 dni.
4.2.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być dowożona na budowę w zależności od postępu robót. Asfalt lany
powinien być przewożony w kotłach termoizolowanych z mieszadłem, cały czas mieszany i podgrzewany.
Warunki i czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Czas transportu asfaltu lanego z asfaltem drogowym w kotłach, od załadunku do rozładunku, nie powinien
przekraczać 12 h przy temperaturze do 230°C. Asfalt lany, który był ogrzewany przez dłuższy czas lub
w wyższej temperaturze nie może być użyty do wbudowania. Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej
muszą być zachowane dopuszczalne wartości temperatury. Nie dotyczy to wypadku stosowania dodatków
obniżających temperaturę produkcji i wbudowania lub lepiszczy zawierających takie środki. Należy również się
kierować informacjami podanymi przez producenta mieszanki.
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych
powierzchni można używać tylko środki adhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę mineralno-asfaltową.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z WT-2 2014 i PN-EN 13108-6.
5.2. Zasady wykonywania robót
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
−
roboty przygotowawcze,
−
projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
−
wytworzenie asfaltu lanego,
−
wbudowanie mieszanki,
−
roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
−
ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
−
określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.4. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
5.4.1. Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniki badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów
pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:
−
źródło wszystkich zastosowanych materiałów,
−
proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,
−
rzędne krzywych uziarnienia,
−
wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki, i porównanie ich z wymaganiami
specyfikacji,
−
wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,
−
temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.
Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to należy
zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie wymaganej dokumentacji projektowej.
Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz opracowania nowej
recepty i jej zatwierdzenia.
5.4.2. Mieszanka mineralna
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w asfalcie lanym podano w tablicy 6.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartości lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy wiążącej

Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
22,4
16,0
11,2
8,0
5,6
4,0
2
0,125

Przesiew [%(m/m)]
MA 11
MA 16
KR 1-7
KR 1-7
od
do
od
do
100
100
100
100
90
100
100
90
100
100
70
85
63
78
92
81
46
61
67
45
55
35
50
41
22
35
20
31

MA 8
KR 1-7
od
do

100
90
77
67
52
26

0,063
zawartość lepiszcza

24
36
Bmin7,0

20
28
Bmin6,8

20
28
Bmin6,5

Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i
nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. Bmin6.8=6,8%) przy założonej
gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρα), to do
wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podana wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według
równania:
Α=2,650/ ρα
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru
ρα =

P 1 + P2 + ... + Pn
P 1 + P2 + ... + Pn
ρ 1+ ρ 2 + ... + ρ n

Gdzie:
P1+P2+…Pn - procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej)
ρ1 + ρ2 +…. ρn - gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej)
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od podanego Bmin o
wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników.
Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne w
projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez
kruszywo.
Lepiszcze rozpuszczalne to lepiszcze tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa.
Lepiszcze nierozpuszczalne – lepiszcze absorbowane przez pory kruszywa mieszanki mineralnej.
5.4.3. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej
Asfalt lany do warstwy wiążącej powinien spełniać wymagania zależnie od obciążenia ruchem podane w tablicy
7.
Tablica 7. Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstwy wiążącej
Właściwość
Odporność na deformacje trwałe:
- maksymalne zagłębienie trzpienia po 30 min, mm
- przyrost penetracji 30/60 min, mm

Metoda badania

KR3-KR7

PN-EN 13108-20
Imin1,0
Imax3,0
INC0,6

5.5. Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej składników
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 różnym 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 asfaltu
drogowego 35/50 w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać temperatury 190°C,
w okresie krótkotrwałym nie dłuższym niż 5 dni.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka uzyskała
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
powinna wynosić od 200°C (mieszanka bezpośrednio po wytworzeniu) do 230°C(mieszanka dostarczona na
miejsce wbudowania .
Podczas produkcji asfaltu lanego można oddzielnie podgrzewać wypełniacz w dodatkowej suszarce. W celu
zapewnienia odpowiedniej urabialności asfaltu lanego może być wymagane zastosowanie dodatków
zmniejszających lepkość lepiszcza asfaltowego.
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewniać równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej mogą być dodawane w postaci stałej
lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków do wytwarzanej mieszanki.
Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać
na skuteczność działania tych dodatków.

Mieszankę mineralno-asfaltową należy stosować na podstawie deklarowania jej przydatności do przewidywanego
celu.
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. Wykonawca powinien deklarować przydatność
wszystkich materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowej. Odbywa się to przez:
−
podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu (normie
lub aprobacie technicznej),
−
deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu.
W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich przydatność
do przewidywanego celu.
5.6. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę wiążącą będzie stanowić izolacja gruba. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
podano w ST M.15.02.03 .
Podłoże powinno posiadać projektowany profil, a powierzchnia jego musi być sucha i dokładnie oczyszczona z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasek, błoto, kurz, rozlane paliwo, itp.). Do usuwania zanieczyszczeń należy
stosować szczotki i ręczne oraz sprzęt pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być
zgodne z dokumentacją projektową.
Nie należy stosować skropienia lepiszczem izolacji przeciwwodnej.
Brzegi krawężników oraz innych urządzeń instalacyjnych jak wpusty powinny być przed położeniem asfaltu
lanego uszczelnione. Do uszczelniania należy stosować materiały termoplastyczne (taśmy, zalewy na gorąco itp.)
wg norm lub aprobat technicznych.
5.7. Próba technologiczna i odcinek próbny
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostać
sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie próby technologicznej lub odcinka próbnego. Próba
technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą.
Dopuszczalne odchyłki składników MMA w stosunku do receptury dotyczące pojedynczego wyniku niezależnie
od ilości zbadanych próbek wynoszą (tabela 8):
Tabela 8.
L.p.
Składnik MMA
Odchyłka
1
zawartość ziaren > 2 mm
± 3,0%
2
zawartość ziaren 0,063 – 2 mm
± 3,0%
3
zawartość ziaren < 0,063 mm
± 2,2%
4
zawartość asfaltu
± 0,25%
Odcinek próbny powinien być wykonany co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona
odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy,
− określenia czasu mieszania składników asfaltu lanego koniecznego do uzyskania właściwej temperatury
mieszanki,
− ustalenia ilości grysu otoczonego do uszorstnienia nawierzchni.
Odcinek próbny o długości określonej przez Inżyniera powinien być wykonany przez Wykonawcę w warunkach
zbliżonych do warunków budowy w celu sprawdzenia sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót
określonych w dokumentacji projektowej. Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz
takiego sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany
w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym jak wyżej. Podłoże musi być
czyste, nie może być na nim śniegu lub lodu. Należy przestrzegać wymagań producenta izolacji oraz mieszanki
mineralno-asfaltowej. Nie wolno wbudowywać mieszanki, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny.
Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do jej ułożenia przed sezonem zimowym, aby zapewnić szczelność
nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu. Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać
w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Asfalt lany nie może być układany podczas deszczu oraz na
wilgotnym podłożu. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od -2°C przed przystąpieniem
do robót i 0°C w czasie robót. Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie; przed
przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym
czasie realizacji dziennej działki roboczej. W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych

z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki
otoczenia.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Układanie ręczne jest
dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest możliwe wbudowanie jej przy pomocy układarki. Grubość
wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 10 m, lecz co najmniej 3 razy na obiekcie, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
W trakcie wykonywania warstwy wiążącej należy zwracać uwagę na niebezpieczeństwo mechanicznego
uszkodzenia izolacji. Koło samochodu lub układarki może wcisnąć pojedyncze, grube ziarno w izolację i ją
przeciąć. Ponadto, nie można dopuszczać do gwałtownego hamowania pojazdów samochodowych oraz skręcania
kół w miejscu.
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością. Grubość
warstwy układanej w jednym cyklu technologicznym nie może być mniejsza niż 30 mm i większa niż 60 mm. W
przypadku konieczności uzyskania większej grubości nawierzchni należy wykonać ją w dwóch warstwach.
Zaleca się układanie asfaltu lanego całą szerokością jezdni. Złącza podłużne warstwy wiążącej powinny być
przesunięte względem siebie o co najmniej 10 cm. Złącze należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą
powierzchnię. W razie potrzeby do rozgrzania krawędzi można stosować promienniki podczerwieni. Złącze
robocze powinno być równe, a powierzchnia krawędzi powinna być oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowokauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
5.9. Połączenia technologiczne
W przypadku wszelkich połączeń technologicznych warstwy z asfaltu lanego, również połączeń warstwy wiążącej
z urządzeniami w nawierzchni lub ją ograniczającymi należy wykonywać spoiny. Spoiny wykonuje się z
materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty itp.) zgodnych z pkt.2.5. 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.
Asfalt lany w pobliżu dylatacji o szerokości ok. 0,5 m może być układany ręcznie.
Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją
techniczną
Krawędzie poprzeczne łączonej warstwy wiążącej powinny być uszczelnione materiałami termoplastycznymi
(taśmy, zalewy na gorąco itp.) wg norm lub aprobat technicznych.
5.10. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych należą
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania Producenta i deklaracja zgodności
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej musi prowadzić Zakładową kontrolę produkcji zgodnie z PN-EN
13108-21.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, certyfikaty
zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) i
na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z wymaganiami podanymi w ST,
Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowiązany dołączyć informacje zawierające:
–
określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,
–
określenie, siedzibę i adres upoważnionego przedstawiciela,
–
ostatnie dwie cyfry roku w którym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym,
–
numer certyfikatu zgodności, jeśli taki certyfikat był wymagany,
– dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli
wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowiązany jest dołączyć:
–
określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,
– identyfikacje wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę
według specyfikacji technicznej,
–
numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność
wyrobu budowlanego,
–
numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
–
inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny
zgodności wyrobu budowlanego.
Deklaracja zgodności producenta powinna zawierać sprawozdanie z badania typu. Badanie typu powinno być
przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być
powtórzone w wypadku:
−
upływu trzech lat,
−
zmiany złoża kruszywa,
−
zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
−
zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043, jednej z następujących właściwości:
kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, odporności na ścieranie lub
kanciastości kruszywa drobnego,
−
zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3,
−
zmiany rodzaju lepiszcza,
−
zmiany typu mineralogicznego wypełniacza,
−
przekroczenia granicy zakresu zawartości granulatu asfaltowego.
6.3. Badania Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego zakresu badań. Laboratorium Wykonawcy powinno być
wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w
specyfikacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy (produkcji i wbudowania mieszanek), aż do badań
końcowych (jakości wykonanej nawierzchni).
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę celem sprawdzenia, czy jakość mieszanki mineralnoasfaltowej i jej składników oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien zapisywać wyniki badań w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do
wymagań dokumentacji projektowej, 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 6.4.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni obejmuje:
−
pomiar temperatury powietrza,
−
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
−
ocenę wizualną mieszanki mineralno-asfaltowej,
−
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
−
pomiar spadku poprzecznego warstwy,
−
pomiar równości warstwy,
−
ocenę wizualną jednorodności powierzchni warstwy,
−
ocenę wizualną jakości wykonania połączeń technologicznych.
Temperaturę oraz czas transportu (przechowywania w kotłach) i ułożenia asfaltu lanego należy udokumentować
protokołem dotyczącym każdego kotła. Protokół należy przekazywać Inżynierowi w każdym dniu roboczym.
6.4. Badania kontrolne Inżyniera
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.
6.4.1. Kruszywa
Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie może być mniejsza niż:
−
wypełniacz
- 2 kg,
−
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
−
kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm - 15 kg.
6.4.2. Lepiszcze
Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę
częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy i zbadać kolejną próbkę, jeżeli wygląd zewnętrzny
(jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.
6.4.3. Materiały do uszczelniania połączeń
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek częściowych
po 6 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę,
jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.
6.4.4. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
–

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9
Tablica 9. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
1
1.1
1.2
1.4
1.5

a)

b)

Rodzaj badań
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Gęstość
Zagłębienie trzpienia (włącznie z przyrostem po kolejnych 30 minutach
badania)
2
Warstwa asfaltowa
2.1
Spadki poprzeczne
2.2
Równość
2.3
Grubość lub ilość materiału
do każdej warstwy próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona
(np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.
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).
6.4.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 8.
6.4.4.2. Zawartość lepiszcza
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może
odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w tablicy 8.
6.4.4.3. Zagłębienie trzpienia (deformacja trwała)
Zagłębienie trzpienia powinno być zgodne z wymaganiami w Tablicy 7
6.4.4. Badanie wykonanej warstwy asfaltowej
Zakres badań wykonanej warstwy wiążącej z asfaltu lanego obejmuje:|
−
spadki poprzeczne,
−
równość,
−
grubość warstwy lub ilość zużytego materiału.
6.4.4.1. Spadki poprzeczne
Należy wykonać badanie na każdym pasie ruchu co 10 m, co najmniej 5 razy dla obiektu Spadki poprzeczne
warstwy być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5% dla warstwy wiążącej.
6.4.4.2. Równość podłużna warstwy
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 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 5 m.
Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. Wymagana
równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie
pomiarów stanowiących 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie
równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. Wartości odchyleń, wyrażone
w mm, określa tablica 10.

Tablica 10. Wartości odchyleń równości (w mm)
Klasa
drogi

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

A,S,GP

Wiążąca

Procent liczby pomiarów
95 %
100 %
≤7

≤8

6.4.4.3. Równość poprzeczna warstwy
Do oceny równości poprzecznej warstwy ochronnej (wiążącej) nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
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 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez
wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90 % i 100 %
albo 95 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą
odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa
tablica 11.
Tablica 11. Wartości odchyleń równości poprzecznej

Klasa drogi

Rodzaj warstwy
konstrukcyjnej

A,S,GP

Wiążąca

Odchylenia równości poprzecznej w
mm
dla procentu liczby pomiarów
90 %
95 %
100 %
≤6

-

≤8

6.4.4.4.Grubość warstwy i ilość zużytego materiału
Grubość ułożonej warstwy powinna być nie mniejsza od grubości projektowanej.
6.5. 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.
6.6. 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.
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika
zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ochronnej (wiążącej) z asfaltu lanego
MA 8, MA 11 lub MA 16, z asfaltem 35/50, gr. 5 cm dla kategorii ruchu KR3-KR7.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Dokumenty odbioru robót
Do odbioru częściowego lub końcowego robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące dokumenty:
– dokumentację projektową
– recepty mieszanek i ustalenia technologiczne
– księgi obmiaru robót i dziennik budowy
– wyniki badań kontrolnych i oznaczeń laboratoryjnych

sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do tych zmian, uwagi dotyczące
warunków realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót)
– inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierającego
– dokumentację powykonawczą
8.3. Odstępstwo od wymagań
Inżynier ocenia jakość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz po
wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.
Jeżeli wg oceny Inżyniera, wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót
nie są gotowe do odbioru, odbierający w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół.
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju, ilości i technologii mogą zostać uznane tylko po uprzedniej pisemnej
zgodzie Inżyniera.
Inżynier w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych:
– grubości warstwy,
– ilości zużytego materiału,
– składu mieszanki mineralnej,
– zawartości lepiszcza,
– równości,
może dokonać potrąceń, o ile Wykonawca wyrazi na to zgodę. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest
zobowiązany usunąć wady.
8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
−
podłoże przygotowane do ułożenia warstwy wiążącej,
−
ułożona warstwa wiążąca.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz ST.
–

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności jest ilość wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnożona przez cenę
jednostkową ujętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy ochronnej (wiążącej) z asfaltu lanego MA 8, MA 11 lub MA 16, z asfaltem 35/50,
gr. 5 cm dla kategorii ruchu KR3-KR7 obejmuje:
– opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej,
– zakup, załadunek, transport i składowanie na budowie niezbędnych materiałów,
– zakup i dostarczenie pozostałych czynników produkcji,
– prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
– przygotowanie (oczyszczenie) podłoża (izolacji lub warstwy wiążącej),
– wykonanie warstwy wiążącej określonej grubości,
– posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
– wykonanie złączy,
– wykonanie badań kontrolnych,
– oczyszczenie terenu robót.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych.
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