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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
        związanych z wykonywaniem warstwy nawierzchni z  destruktu bitumicznego  na drogach na terenie gminy Michałowice

1.2. Zakres stosowania SST

      Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
       i  realizacji robót  wymienionych  w  pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem :
        -  warstwy  nawierzchni   z  destruktu  bitumicznego  grubości  12 cm.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego  o  określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób,

        spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i 

          zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności 

           do kruszywa.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

          podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

        Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
        ogólne” pkt 2.

2.2. Destrukt  bitumiczny 

       Należy stosować destrukt bitumiczny uzyskany z frezowania  nawierzchni bitumicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

       Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością
       korzystania z następującego sprzętu:

− rozkładarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
−skrapiarek,
−walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
−walców ogumionych,
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−samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów

4.1.1.  Destrukt bitumiczny
Destrukt bitumiczny należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Przygotowanie  destruktu  bitumicznego 

       Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem  Nadzoru , Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
       Nadzoru do akceptacji
       próbkę  materiału  - destruktu  bitumicznego oraz wyniki badań laboratoryjnych tej  próbki  celem oceny przydatności 
        materiału do wykonania warstwy nawierzchni.

5.3. Przygotowanie podłoża

       Podłoże pod warstwę nawierzchni  być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha
        i czysta.  Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe  9 mm.
        W przypadku gdy nierówności podłoża są większych , podłoże należy wyrównać poprzez ponowne wyprofilowanie 
        Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem
        uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
        Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny czas
       wyprzedzenia wynosi co najmniej  2 h.

5.4. Warunki przystąpienia do robót

       Warstwa nawierzchni z destruktu może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa
       od 15o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni  podczas opadów atmosferycznych oraz
       silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z destruktu bitumicznego  

       Destrukt bitumiczny  powinien być  wbudowywany  rozkładarką.
       Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej
        w pkt 5.3.
       Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 
       Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
       Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny

       być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
          Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
            w tablicy 11.
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp.
Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej

działce roboczej

1 2 próbki
1 Skład  destruktu  bitumicznego 1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg

6.2.2. Sprawdzenie wyglądu  destruktu bitumicznego 

          Sprawdzenie wyglądu  polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie  dowozu  do miejsca wbudowania,

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

         Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

         Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2 Równość warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

4 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według

5 Ukształtowanie osi w planie Dokumentacji budowy

6 Grubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m

7 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza

8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość

9 Wygląd warstwy ocena ciągła

10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m

11 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

12 Grubość warstwy jw.

6.3.2. Szerokość warstwy

         Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją 
         ± 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej
         konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, 
         nie mniej jednak niż 5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

           Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie powinny być
           większe  niż  6 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy

           Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne 
           z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

          Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
          Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm.
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6.3.7. Grubość warstwy
          Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 
6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne
         Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji
        wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie
         związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.3.9. Krawędź, obramowanie warstwy
           Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3÷5 mm ponad ich
            powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.3.10. Wygląd warstwy
            Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
            łuszczących się i spękanych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

       Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

        Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

      Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w   SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

     Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z  destruktu bitumicznego  obejmuje:
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−oznakowanie robót,
−dostarczenie materiału – destruktu bitumicznego,
−posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
−rozłożenie i zagęszczenie destrutku bitumicznego,
−obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
−przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.


