STWiORB D.04.07.01 warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
1 . W S TĘ P
1 . 1 . P rz ed m i o t S TW i OR B
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
1.2.
Zak r es s to s o w an i a ST W i OR B
S TW iO RB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.
1.3.
Zak r es r ob ó t ob jęty ch S T W i OR B
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania:
- warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 dla ruchu KR3, o
grubości 7cm
Dokładne informacje dotyczące lokalizacji warstw podbudowy o odpowiednich grubościach znajdują się w
Dokumentacji Technicznej.
Wykonawca Robót zobowiązany jest prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z normą PNEN 13108-21.
1.4. Określenia podstawowe
14.1. Nawierzchnia - konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i
rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe.
1.4.2. Podbudowa - główny element konstrukcyjny nawierzchni, który moŜe być ułoŜony w jednej lub
kilku warstwach.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróŜniające
te mieszankę ze zbioru mieszanek lego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np.
wymiar 16 lub 22.
1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinująca się.
1.4.6. Uziarnienie - skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sil.
1.4.7. Kategoria ruchu -obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" GDDP-IBDiM 199].
1.4.8. Wymiar kruszywa-wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
14.9. Kruszywo grube -kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤45 mm oraz d > 2 mm.
14.10. 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.
14.12. Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypełniacz
mieszany - kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany — wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
14.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
14.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkl 1.4.
14.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACDP -beton asfaltowy do warstwy podbudowy,
PMB -polimeroasfalt
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent moŜe jej nie
określać)
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowiązany),
IRI - (International Roughness Index)międzynarodowy wskaźnik równości.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkl 1.5.
2. MATERIAŁY
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2.
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez InŜyniera. NaleŜy
dąŜyć do zaopatrzenia się w materiały z jednego źródła. W przypadku zmiany pochodzenia materiału
naleŜy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę.
2.2 Materiały do wykonania warstwy podbudowy z AC
Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy z AC dla ruchu KR3 naleŜy stosować
materiały podane w Tablicy 1.
Tablica 1. Materiały do wykonania warstwy podbudowy z AC 22 dla ruchu KR3
Lp.
Materiał
dla KR3
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze
22
D, [mm]
2
3

Lepiszcza asfaltowe wg PN-EN 14023
Kruszywa mineralne

35/50
Tablica 4, 5, 6, 6a a) i 7 WT-1 2014,
uziarnienie wypełniacza wg Tablicy 2 niniejszej
STWiORB
a)
dopuszcza sic stosowanie kruszywa o ciągłym uziarnieniu jako jeden ze składników mieszanki
mineralnej;
dla KR3-KR7 nie dopuszcza się aby kruszywo o ciągłym uziarnieniu stanowiło 100% zaprojektowanej
mieszanki mineralnej

Tablica 2. Uziarnienie wypełniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10
Przesiew [% (mm)]
Sito # [mm]
Ogólny zakres dla
Maksymalny zakres uziarnienia
poszczególnych wyników
deklarowany przez producentaa)
2
100
0,125
od 85 do 100
10
0,063
od 70 do 100
10
a) zakres uziarnienia powinien być deklarowany na podstawie ostatnich 20
wyników, z których 90% powinno mieścić się w tym zakresie, a wszystkie powinny
mieścić się w ogólnym zakresie podanym w tablicy
2 . 3 . Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa naleŜy stosować środki
poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego zestawu
kruszywo – lepiszcze. Ocenę przyczepności naleŜy określić na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg
PN-EN 12697-11, metoda A po 6 godzinach obracania , stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe(
dopuszcza się inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania). wymagana
przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80%.
NaleŜy stosować środki adhezyjne dla których Wykonawca udokumentuje przydatność do stosowania w
budownictwie drogowym. Pochodzenie, rodzaj i cechy środka adhezyjnego mają być deklarowane przez
producenta.
2.4. Materiały do uszczelnienia krawędzi i połączeń
Do uszczelnienia krawędzi warstwy asfaltowej naleŜy stosować gorący asfalt drogowy taki jak uŜyty do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej lub inne lepiszcza wg norm lub Aprobat Technicznych.
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (spoiny podłuŜne i poprzeczne) naleŜy stosować topliwe
taśmy uszczelniające posiadające aprobatę techniczną, o grubości ≥ 15mm.
2.5. Materiały do skropienia podłoŜa
Skropienie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z STWiORB D-04.03.01.00. Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych.
2.6 Dostawy materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w
STWiORB D.M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki
AC 22 P, aby zapewnić zapas materiałów kruszywowych na całe zadanie.
KaŜda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności,
potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w pkt. 2, o treści zgodnej z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011.
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Wykonawca musi deklarować przydatność wszystkich materiałów budowlanych stosowanych do
wykonania nawierzchni asfaltowej. Odbywa się to poprzez:
−
wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie wyrobu
(normy wyrobu, aprobaty techniczne),
−
deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu,
−
ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej.
W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych naleŜy ponownie wykazać ich
przydatność do przewidywanego celu.
2.7 Składowanie materiałów
2.7.1. Składowanie kruszywa
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

je

przed

2.7.2. Składowanie wypełniacza
Wypełniacz naleŜy składować w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji.
2.7.3. Składowanie asfaltu
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i uŜyte do ich wykonania materiały
wykluczają moŜliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposaŜone w automatycznie
sterowane urządzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancją ± 5oC oraz posiadać układ
cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdować się w zbiorniku poniŜej zwierciadła gorącego
asfaltu.
W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moŜe przekroczyć :
- dla asfaltu 35/50 – 1900C,
2.7.4. Składowanie emulsji
Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniŜenia jakości.
Przechowywanie i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta.
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 stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, / 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 lub inne urządzenia czyszczące,
-samochody samowyładowcze/przykryciem brezentowym lub termosami,
-sprzęt drobny.
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
Asfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do
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transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy
emulsjach o pH ≤4).
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zaleŜności od
postępu robót. 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 uŜywanych do transportu mieszanki
powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne
niewpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkl 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej, w terminie nie krótszym niŜ 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem
robót.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podana jest w tablicy 3.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonanej warstwy nawierzchni podane są
w tablicy 4
Tablica3.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy
Przesiew, [% m/m]
Właściwość
AC 22 P
KR3
Wymiar sita, #, [mm]:

od

31,5

100

do
-

22,4
16
11,2
8

90
65
42

100

2

15

45

0,125

4

12

0,063

4,0

8,0

90
68

Zawartość lepiszcza
Bmin4,0
Przedstawione Bmin dotyczy mieszanki przy załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3. JeŜeli
stosowana mieszanka mineralna będzie miała inną gęstość to naleŜy o Bmin, zgodnie z zapisami WT-2
2014.
Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki AC 22 P dla ruchu KR 3 oraz wykonanej warstwy nawierzchni
L.p. Właściwości.
warunki zagęszczania
Wymagania
Metoda i warunki badania
wg PN-EN 13108-20
dla AC 22 P
1.
Zawartość
C.1.3; ubijanie
V min 4,0
PN-EN 12697-8, p. 4
wolnych
2x75uderzeń
V max 7,0
przestrzeni
2.

3.

4.

5.

Odporność na
deformacje
trwałea) c)
WraŜliwość na
działanie wody

C.1.20, wałowanie
P98 – P100
C1.1, ubijanie, 2x35
uderzeń
Wskaźnik
zagęszczenia,

WTS AIR 0,30
PRD AIR 9,0
ITSR70

≥98

PN-EN 12697-22, metoda B
w
powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,
600C, 10 000cykli
PN-EN 12697-12, przechowywanie
w 40oC z jednym cyklem
zamraŜania b), badanie w 25oC
pkt.6.3.2.7. niniejszej STWiORB

Zawartość wolnych
V min 4,5
pkt.6.3.2.8. niniejszej STWiORB
przestrzeni w
V max 8,0
warstwie,
a)
Grubość płyty : AC 22 P – 60 mm
b)
Ujednoliconą procedurę wykonywania badania odporności na działanie wody z jednym cyklem
zamraŜania podano w załączniku 1 do WT-2 2014
c)
procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań
podano w załączniku nr 2
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno być zautomatyzowane i
zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być
okresowo sprawdzane.
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością do ±50C. Temperatura
lepiszcza w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać temperatury:
- dla asfaltu 35/50 - od 1900C,
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej betonu asfaltowego AC 22 P nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 300C
od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
NajniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,
a najwyŜsza dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Temperatura mieszanki powinna wynosić:
- z asfaltem 35/50 od 150 do 190
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
5.4. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜem dla podbudowy jest podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
PodłoŜe powinno być na całej powierzchni:
- ustabilizowane i nośne,
- czyste, bez zanieczyszczeń
- wyprofilowane, równe i bez kolein
- suche.
Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartość podanych w
tablicy 5.
Tablica 5. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą
4- metrową lub równowaŜną metodą)
Klasa drogi

Element nawierzchni

Maksymalna nierówność podłoŜa pod warstwę
podbudowy [nim]

Z

Jezdnie
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JeŜeli nierówności są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe.
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony odpływ- wody.
5.5. Próba technologiczna i odcinek próbny
Wykonawca, przed przystąpieniem do pierwszej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera próby technologicznej produkcji w postaci
próbnego zarobu.
Nie dopuszcza się ocenienia dokładności pracy otaczarni oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa.
Do próby technologicznej Wykonawca uŜyje takich materiałów, jakie będą stosowane do wykonania
właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy.
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów składowych
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w przedłoŜonej przez
Wykonawcę i zatwierdzonej przez InŜyniera recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance
określa się wykonując ekstrakcję. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez
analizę sitową kruszywa.
Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca się pobrać
próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje zawartości składników
mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego, powinny być zawarte w granicach
podanych w punkcie 6.
Zaakceptowanie przez InŜyniera wyników badan próbek z próbnego zarobu stanowi podstawę do
wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą InŜyniera moŜna połączyć wykonanie próby
technologicznej z wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki
mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza wg pkt. 4.3,4.5,4.6 PN-EN12697-27.
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Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w
celu:
•sprawdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy,
•określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w Kontrakcie grubości warstwy,
•określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany będzie do
wykonania warstwy podbudowy.
Lokalizacja i wielkość odcinka próbnego powinna być uzgodniona z InŜynierem. Długość i szerokość
odcinka próbnego powinny być tak dobrane aby na jego podstawie moŜliwa była ocena prawidłowości
wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej. Grubość układanej warstwy powinna być
zgodna z grubością podaną w dokumentacji projektowej. Ilość próbek (rdzeni) pobrana z odcinka
próbnego powinna być uzgodniona z InŜynierem i ceniona pod względem zgodności z wymaganiami
niniejszego rozdziału Specyfikacji. NaleŜy pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po dwie
próbki (rdzenie).
Dopuszcza się aby za zgodą InŜyniera odcinek próbny zlokalizowany był w ciągu zasadniczych prac
nawierzchniowych objętych danym kontraktem.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonania podbudowy dopiero po zaakceptowaniu odcinka próbnego
przez InŜyniera.
5.6. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia miedzy
warstwami konstrukcji nawierzchni i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem.
Połączenie między warstwowe naleŜy wykonać zgodnie ze STWiORB - 04.03.01.
Skropienie lepiszczem podłoŜa podbudowa z kruszywa niezwiązanego i dolna warstwa technologiczna,
przed ułoŜeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w
tablicy 6.
Tablica 6. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoŜa
układana warstwa asfaltowa
podłoŜe pod warstwę asfaltową
podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

ilość
pozostałego
[kg/m2]
0,5-0,7

lepiszcza

Skropienie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skraplania, np. skrapiarkj do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lanca w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby
urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu
publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione przed układaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. w zaleŜności od ilości emulsji asfaltowej:
- 2 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2
- 0,5 h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m2
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.6.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w
tablicy 7. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę
mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robót
Minimalna temperatura otoczenia
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót
Warstwa podbudowy

+ 50C

≥ +50C

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
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PoniewaŜ podbudowa z betonu asfaltowego będzie wykonywana wyłącznie, w obrębie projektowanych
wpustów ulicznych, grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana oddzielnie dla kaŜdego
miejsca wbudowania co najmniej w dwóch punktach.
Warstwa powinna być równomiernie zagęszczona przy uŜyciu zagęszczarki płytowej z moŜliwością
wibracji.
5.8. Połączenia technologiczne
Ze względu na zakres wykonywanych robót nie przewiduje się połączeń technologicznych
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
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:
- 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.),
- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
InŜyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi 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 - InŜyniera),
- badania kontrolne dodatkowe,
- badania arbitraŜowe.
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfalt owych 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 naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe
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 [62]),
-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).
-ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 8
Tablica 8.
Lp
Rodzaj badań

Częstość badań

Badania mieszanki mineralno - asfaltowej
1.

Temperatura składników

Dozór ciągły

2.

Temperatura mieszanki

KaŜdy samochód przy załadunku i w czasie wbudowania

3.

Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki

Nie rzadziej niŜ 1 raz dziennie

4.

Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla

Nie rzadziej niŜ 1 raz dziennie

Badania po zagęszczeniu warstwy
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5.

Grubość warstwy

przy kaŜdym wpuście ulicznym

6.

Wskaźnik zagęszczenia warstwy

co najmniej 1 próbka z działki roboczej

7.

Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie

co najmniej 1 próbka z działki roboczej

6.3.2.1. Pomiar temperatury składników mieszanki
W czasie produkcji naleŜy w sposób ciągły kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar
temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.2.2. Pomiar temperatury mieszanki
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury przy załadunku i w czasie wbudowania w nawierzchnię.
Dokładność pomiaru ± 20 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.2.3. Zawartość asfaltu
Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu zgodnie z PN-EN 12697-1 [52]. Zawartość
rozpuszczalnego lepiszcza z kaŜdej pobranej próbki, nie moŜe odbiegać od wartości projektowanej więcej
niŜ o ±0,3% asfaltu.
6.3.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej:
Po wykonaniu ekstrakcji asfaltu zgodnie z PN-EN 12697-1 [52], naleŜy przeprowadzić kontrolę uziarnienia
mieszanki mineralnej. Uziarnienie kaŜdej próbki pobranej z luźnej mieszanki, nie moŜe odbiegać od
wartości projektowanych więcej niŜ:
•dla zawartości kruszywa o wymiarze "0,063 mm -±2% (m/m)
•dla zawartości kruszywa o wymiarze <0,125mm -±2% (m/m)
•dla zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2mm - +3% (m/m)
•dla zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 2mm - +3% (m/m)
•dla zawartości ziaren grubych wraz z nadzianiem - +5% (m/m)
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione
równocześnie. Zawartość kruszywa o wymiarze poniŜej 0,063mm nie moŜe być niŜsza niŜ 2%.
6.3.2.5. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance.
Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla z pobranej mieszanki mineralno - asfaltowej nie
moŜe przekroczyć wartości podanych w tablicy 4.
6.3.2.6. Grubość warstwy
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [78] moŜe odbiegać od projektu o
wartość ±1cm, przy czym dopuszczalna odchyłka grubości całego pakietu warstw asfaltowych, nie moŜe
być większa niŜ ±1cm. Grubość naleŜy sprawdzać we wszystkich punktach charakterystycznych.
6.3.2.7. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy naleŜy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy,
poprzez porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej
Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać metodą hydrostatyczną według PN-EN 12697-6
[57].
6.3.2.8. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie.
Wolna przestrzeń w warstwie naleŜy określać wg PN-EN 12697-8(58]. Do obliczeń naleŜy przyjąć gęstość
mieszanki mineralno - asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 [56] w dniu układania warstwy na
danym odcinku. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.3. Badania kontrolne InŜyniera
Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień
itp.) oraz gotowej warstwy podbudowy spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań
są odstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się InŜynier w
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ 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 [77]
l.p.
Rodzaj badań
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a)b)

1

Mieszanka mineralno-asfallowa

1.1

Uziarnienie

1.2

Zawartość lepiszcza

1.3

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego

1.4

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

2

Warstwa asfaltowa

2.1

Wskaźnik zagęszczenia

2.2

Spadki poprzeczne

2.3

Równość

2.4

Grubość lub ilość materiału

2.5

Zawartość wolnych przestrzeni

a)

a)

jedno badanie kontrolne z kaŜdej dziennej działki roboczej

b)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.3.3.1. Właściwości lepiszcza odzyskanego
Temperatura mięknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno - asfaltowej nie powinna
przekroczyć wartości dopuszczalnych:
35/50 - 66 0C
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy. Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. 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.
6.3.5. Badania arbitraŜowe
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości
ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitraŜowych wraz ze 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
Zamawiającego.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy nawierzchni
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy.
l.p.
Badana cecha
Minimalna częstość wykonywania badań i pomiarów
1.

Szerokość warstwy

przy kaŜdym wpuście ulicznym
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2

Równość podłuŜna

Zgodnie z pkt. 6.4.2.

j.

Równość poprzeczna

przy kaŜdym wpuście ulicznym

4.

Spadki poprzeczne

przy kaŜdym wpuście ulicznym

5.

Rzędne wysokościowe

przy kaŜdym wpuście ulicznym

6.

Złącza podłuŜne i poprzeczne

KaŜde złącze (ocena wizualna)

7.

Wygląd warstwy

Ocena wizualna

6.4.2. Równość podłuŜna i poprzeczna
Z uwagi na niewielki zakres i do oceny równości podłuŜnej warstwy podbudowy naleŜy stosować metodę z
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc maksymalną
wysokość prześwitu. Pomiar wykonuje się przy kaŜdym wpuście. Wymagana równość podłuŜna: wysokość
prześwitu nie większa niŜ 13 mm.
Do oceny równości poprzecznej naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub
metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi
jezdni, przy kaŜdym wpuście. Wymagana równość poprzeczna: wysokość prześwitu nie większa niŜ 18
mm.
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 obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
(AC22P) o grubości 7cm.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli
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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC22P) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robót.
- oczyszczenie i skropienie podłoŜa,
dostarczenie materiałów i sprzętu.
- zakup materiałów
-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 krawęŜników.
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego
-obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem.
- utrzymanie czystości w obrębie budowanego ronda i na przylegających drogach i placach,
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
-odwiezienie sprzętu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w
niniejszej STWiORB)
1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
2. PN-EN 196-2
Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu.
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3. PN-EN 196-6
4. PN-EN 459-2
5. PN-EN 932-3

Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia.
Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.
6. PN-EN 932-5
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Cześć 5: WyposaŜenie podstawowe
i wzorcowanie.
7. PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego Metoda przesiewania.
8. PN-EN 933-2
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego Nominalne wymiary otworów sit badawczych.
9. PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości.
10. PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren - Wskaźnik kształtu.
11 .PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych.
12. PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości
powierzchni- Wskaźnik przepływu kruszywa.
13. PN-EN 933-8
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek-badanie wskaźnika piaskowego.
14. PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych
cząstek -Badania błękitem metylenowym.
15. PN-EN 933-10
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).
16. PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania
odporności na rozdrabianie.
17. PN-EN 1097-3
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie gęstości
18. PN-EN 1097-4
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza.
19. PN-EN 1097-5
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
20. PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości.
21. PN-EN 1097-7
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczanie
gęstości wypełniacza - Metoda piknometryczna.
22. PN-EN 1097-8
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8: Oznaczanie
polerowalności kamienia
23. PN-EN 1367-1
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
24. PN-EN 1367-3
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania.
25. PN-EN 1367-6
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności soli.
26. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco - Cześć 11: Określanie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem.
27. PN-EN 1744-1
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna.
28. PN-EN 1744-4
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie podatności
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody.
29. PN-EN 13179-1
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część
1:Badanie metodą Pierścienia i Kuli.
30. PN-EN 13179-2
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część
2:Liczba bitumiczna.
31 .PN-ISO 565
Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek
32. PN-EN 12591
Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych
33. PN-EN 12597
Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia
34. PN-EN 12607-1
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem
ciepła i powietrza -- Cześć 1: Metoda RTFOT
35. PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
36. PN-EN 14023_2011 :
Apl Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami
37. PN-EN 13924-2
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych
specjalnych -Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
38. PN-EN 1426:2009P

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą
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39. PN-EN 1427:2009P
40. PN-EN
41 .PN-EN
42. PN-EN
43. PN-EN
44. PN-EN

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mięknienia Metoda Pierścień i Kula
ISO 2592
Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia - Pomiar
metodą otwartego tygla Clevelanda:
12591:2010P
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych
12592:2009/Apl:2009P Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności
12593:2009P
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie łamliwości metodą Fraassa
12595:2009P
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości kinematycznej

45. PN-EN 12596:2009P
46. PN-EN
47. PN-EN
48. PN-EN
49. PN-EN
50. PN-EN
51 .PN-EN

52. PN-EN
53. PN-EN
54. PN-EN

55. PN-EN

56. PN-EN
57. PN-EN

58. PN-EN

59. PN-EN
60. PN-EN

61. PN-EN

62. PN-EN
63. PN-EN
64. PN-EN
65. PN-EN

66. PN-EN
67. PN-EN

68. PN-EN
69. PN-EN
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Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkości dynamicznej metoda
próŜniowej kapilary
13398:2012P
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów
modyfikowanych
13399:2012P
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie stabilności podczas
magazynowania asfaltów modyfikowanych
13587:2010P
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie właściwości mechanicznych
lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania
13589:2011P
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie siły rozciągania asfaltów
modyfikowanych, metoda z duktylometrem
13703:2009P
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii odkształcenia
13043
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
12697-1
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
12697-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
12697-3
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka
obrotowa
12697-4
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do
destylacji frakcyjnej
12697-5
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco — Część 5: Oznaczanie gęstości
12697-6
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną
12697-8
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
12697-10
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco-Część 10: Zagęszczalność
12697-11
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
12697-12
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco — Część 12: Określanie wraŜliwości próbek
asfaltowych na wodę
12697-13
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco — Część 13: Pomiar temperatury
12697-17
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 17: Ubytek ziaren
12697-18
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco-Część 18: Spływanie lepiszcza
12697-20
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco — Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub
Marshalla
12697-22
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 22: Koleinowanie
12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na
rozciąganie próbek asfaltowych
12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie
12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco -Część 25: Penetracja dynamiczna
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70. PN-EN 12697-26

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco — Część 26: Sztywność
71. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco — Część 27: Pobieranie próbek
72. PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco — Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza
zawartości wody i uziarnienia
73. PN-EN 12697-29
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco - Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki
mineralno-asfaltowej
74. PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco - Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie
75. PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco - Część 31: Próbki przygotowane w prasie zyratorowej
76. PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco - Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych walcem
77. PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco - Część 35: Mieszanie laboratoryjne
78. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco — Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
79. PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco —Część 38: Podstawowe wyposaŜenie i kalibracja
80. PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco - Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-situ"
81. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco - Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w destrukcje asfaltowym
82. PN-EN 12697-46 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco - Część 46: Pękanie niskotemperaturowe i właściwości w badaniach
osiowego rozciągania
83. PN-EN 13108-1
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Część 1: Beton asfaltowy
84. PN-EN 13108-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do bardzo
cienkich warstw
85. PN-EN 13108-4
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka 1 IR A
86. PN-EN 13108-5
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA
87. PN-EN 13108-6
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 6: Asfalt lany
88. PN-EN 13108-7
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 7: Asfalt porowaty
89. PN-EN 13108-8
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt asfaltowy
90.PN-EN 13108-20
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu
91 „PN-EN 13 108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola
Produkcji
92. PN-EN 14188-1
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na gorąco
93. PN-EN 14188-2
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno
10.2. Inne dokumenty
Wymagania Techniczne. WT–1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.
Wymagania Techniczne. WT–2 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.”
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