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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D.05.03.05b WARSTWA �CIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO BA12,8  
           

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST ZDW 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Zarz�du Dróg Wojewódzkich (SST 
ZDW) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego, w ramach 
awaryjnych napraw po okresie zimowym, dróg realizowanych przez Zarz�d Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
ul. Lechicka 24. 

1.2. Zakres stosowania SST ZDW 
  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZDW jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót pod nadzorem Zarz�du Dróg Wojewódzkich w Katowicach, wymienionych w p. 
1.1. 

1.3. Zakres Robót obj�tych SST ZDW 
  Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego BA12,8 na bazie asfaltu D 35/50. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Moduł sztywno�ci - jest to stosunek napr��enia �ciskaj�cego przy pełzaniu do odkształcenia 
jednostkowego wywołanego przez to napr��enie w okre�lonych warunkach badania (obci��enia, temperatury i 
czasu), wyra�ony w MPa. 

1.4.2. Pełzanie - jest to wolno post�puj�ce trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała 
stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielko�ci obci��enie bez wzgl�du na czas jego trwania. 

1.4.3. Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu - jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału 
wzdłu� osi działania siły �ciskaj�cej do jej pierwotnego wymiaru w okre�lonych warunkach badania (obci��enia, 
temperatury i czasu) wyra�one w procentach. 

1.4.4. Wszystkie pozostałe okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi Polskimi 
normami i okre�leniami podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.1.4 . 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania Robót oraz za ich zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow� i poleceniami Kierownika Projektu. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

  Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na warstwy nawierzchni nale�y stosowa�: 
-  asfalt drogowy rodzaju D35/50 spełniaj�cy wymagania normy PN-EN 12591:2004 i posiadaj�cy 

odpowiedni� Aprobat� Techniczn�; 
-  kruszywo łamane granulowane ze skał magmowych i przeobra�onych oraz kwarcytów i piaskowców: kl. I i 

II 1), gatunek 1 wg PN-B-11112:1996; 
-  kruszywo łamane granulowane dolomitowe 2) : kl. I, gatunek 1 wg PN-B-11112:1996; 
-  kruszywo łamane granulowane z surowca sztucznego (�u�le stalownicze, pomiedziowe, inne)  kl. I, gatunku 

1 wg PN-B-11112:1996; 
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- grysy i �wir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionego kl. I gatunku 1, wg Zał. G PN-S-96025:2000 
-  wypełniacz wapienny wg PN-61/S-96504; 
-  �rodki adhezyjne. 
 

1)   Tylko pod wzgl�dem �cieralno�ci w b�bnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I, gat.1 
2)   Zawarto��  we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami �50% (m/m), zawarto�� we frakcji piaskowej max. 100% (m/m) 

2.2. Asfalt drogowy D35/50 
Tabela 1. Wymagania dla asfaltu drogowego D35/50, wg PN-EN 12591:2004 

Lp. Wła�ciwo�ci Wymagania Metoda bada� 

Wła�ciwo�ci obligatoryjne 
1 Penetracja w 25 °C 0,1 mm 35 – 50 PN-EN 1426 
2 Temperatura mi�knienia °C 50 – 58 PN-EN 1427 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej ni� °C 240 PN-EN 22592 
4 Zawarto�� składników rozpuszczalnych, nie mniej ni� % m/m 99 PN-EN 12592 
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wi�cej ni� % m/m 0,5 PN-EN 12607-1 
6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej ni� % 53 PN-EN 1426 
7 Temperatura mi�knienia po starzeniu, nie mniej ni� °C 52 PN-EN 1427 

Wła�ciwo�ci specjalne krajowe 
8 Zawarto�� parafiny, nie wi�cej ni� % 2,2 PN-EN 12606-1 
9 Wzrost temperatury mi�knienia po starzeniu, nie wi�cej ni� °C 8 PN-EN 1427 
8 Temperatura łamliwo�ci, nie wy�sza ni�,  °C -5 PN-EN 12593 

Dopuszcza si� inne równowa�ne metody bada�. 

2.3. Wypełniacz podstawowy 
  Zawarto�� w�glanu wapnia CaCO3 w skale stanowi�cej surowiec do produkcji wypełniacza powinna by� 
nie mniejsza ni� 90%. 
  Nie przewiduje si� stosowania pyłów z odpylania otaczarni jako wypełniacza. 

Tabela 2. Wła�ciwo�ci wypełniacza podstawowego 

Lp. Wła�ciwo�ci Wymagania 

1 

Zawarto��  ziaren mniejszych od, %: 
- 0,18 mm nie mniej ni� 
- 0,15 mm nie mniej ni� 
- 0,075 mm nie mniej ni� 

 
100 
95 
80 

2 Wilgotno��, % nie wi�cej ni� 1,0 
3 Powierzchnia wła�ciwa cm2/g 2500 - 4500 

2.4. Kruszywo 

2.4.1. Wymagania podstawowe dla kruszyw łamanych, wg PN-B-11112:1996 

   Wszystkie u�ywane do produkcji masy bitumicznej kruszywa powinny wykazywa� przyczepno�� do 
asfaltu badan� wg PN-84/B-06714/22, nie mniejsz� ni� 80% otoczenia. 

Tabela 3. Wymagania dla kruszyw - cechy klasowe  

Lp. Wyszczególnienie wła�ciwo�ci 
Wymagania 

dla grysów (w tym 
sztucznych) 

Wymagania dla 
grysów i �wirów 

kruszonych 

1 

�cieralno�� w b�bnie Los Angeles, % (m/m) 
- po pełnej liczbie obrotów 
- po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do masy po 
pełnej liczbie obrotów 

 
≤ 35,0 / � 25 1) 
� 30,0 / � 25 1) 

 
≤ 25,0 
� 25,0 

2 

Nasi�kliwo��, nie wi�cej ni� % (m/m): 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobra�onych: 
frakcja 4 ÷ 6,3 mm 
frakcja powy�ej 6,3 mm i kliniec 
b) dla kruszyw ze skał osadowych: 

 
 

1,5 
1,2 
2,0 

1,5 
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3 Odporno�� na działanie mrozu, % ubytku masy, ≤ 2,0 ≤ 2,5 

4 Odporno�� na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpo�redniej, % (m/m) ≤ 10,0 - 

 Dodatkowe wymagania dla grysów sztucznych   
5 Rozpad wapniowy, nie wi�cej ni� 1 - 
6 Rozpad �elazowy, nie wi�cej ni� 1 - 

1)   dot. grysów dolomitowych i sztucznych 

Tabela 4. Wymagania dla kruszyw - cechy gatunkowe 

Lp. Wyszczególnienie wła�ciwo�ci Wymagania dla 
grysów 

Wymagania dla 
grysów 

kruszonych 

Wymagania dla 
�wirów 

kruszonych 

1 

Zawarto�� ziarn mniejszych ni� 0,075 mm, odsiane na 
mokro, % masy: 
a) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm 
b) dla frakcji powy�ej 6,3 mm 

 
 

≤ 2,0 
≤ 1,5 

 
 

≤ 1,5 
≤ 0,8 

≤ 1,5 

2 
Zawarto�� frakcji podstawowych ł�cznie, % masy: 
c) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm 
d) dla frakcji powy�ej 6,3 mm 

 
≥ 80,0 
≥ 85,0 

 
≥ 80,0 
≥ 85,0 

 
≥ 80,0 
≥ 85,0 

3 
Podziarno, % masy 
c) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm 
d) dla frakcji powy�ej 6,3 mm 

 
≤ 15,0 
≤ 10,0 

 
≤ 15,0 
≤ 10,0 

 
≤ 15,0 
≤ 10,0 

4 Zawarto�� nadziarna, nie wi�cej ni�, % ≤ 8,0 ≤ 8,0 ≤ 8,0 
5 Zanieczyszczenia obce, % masy ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 
6 Zawarto�� ziarn nieforemnych, % masy ≤ 25 ≤ 25 - 
7 Zawarto�� ziarn przekruszonych, % 1) - 	 90 ≥ 70 
8 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych, barwa cieczy barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej 

1) zawarto�� ziarn przekruszonych oznacza si� zgodnie z metod� podan� w zał�czniku „G” normy PN-S-96025 

2.4.2. Wymagania dodatkowe dla grysów 

   Grysy bazaltowe nie powinny wykazywa� oznak zgorzeli słonecznej i zmian natury chemicznej - 
wymagane badanie kruszywa pod k�tem wyst�powania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza si� metod� 
gotowania zgodnie z metod� okre�lon� w PN-EN 1367-03. Do badania zgorzeli mo�na stosowa� inne metody, 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

2.4.3. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej, wg PN-B-11112:1996 

Tabela 5. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 
Wymagania, % m/m 

Lp. Wła�ciwo�ci piasek łamany 
0,075 – 2 mm 

mieszanka drobna 
granulowana 
0,075 – 4 mm 

1 
Skład ziarnowy 
a) zawarto�� frakcji 2 - 4 mm, powy�ej 
b) zawarto�� nadziarna, nie wi�cej ni� 

 
- 

15 

 
15 
15 

2 
Wska
nik piaskowy, nie mniejszy ni�: 
a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobra�onych 
b) dla kruszywa ze skał osadowych  

 
65 
55 

 
65 
55 

3 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, nie wi�cej ni� 0,1 0,1 
4 Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni� wzorcowa 

2.5. �rodek adhezyjny 
  W przypadku gdy przyczepno��  lepiszcza do kruszyw wynosi mniej ni� 80% nale�y stosowa� �rodek 
adhezyjny posiadaj�cy Aprobat� Techniczn� IBDiM. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
  U�ywany sprz�t powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy, PZJ i warunkami okre�lonymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3. 

  Wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych powinna by� w pełni zautomatyzowana, z rejestrem 
komputerowym daj�cym mo�liwo�� kontroli w ka�dym etapie cyklu technologicznego, o wydajno�ci co 
najmniej 100 ton na godzin�. 

  Wszystkie urz�dzenia pomiarowe powinny posiada� aktualne �wiadectwo uwierzytelnienia. 

  Wykonawca ma obowi�zek przedstawi� Kierownikowi Projektu �wiadectwo dopuszczenia Wytwórni do 
ruchu wydane przez Inspekcj� Sanitarn� i władze ochrony �rodowiska. 

  Układarka mechaniczna o wydajno�ci skorelowanej z wydajno�ci� wytwórni, z automatycznym 
sterowaniem, pozwalaj�cym na uło�enie warstwy z zało�on� grubo�ci� i szeroko�ci�, podgrzewan� płyt� 
wibracyjn� do wst�pnego zag�szczania. 

  Walce stalowe gładkie z wibracj�, �rednie i ci��kie. 

  Cysterna na wod�. 

  Sprz�t drobny pomocniczy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
  Do transportu mieszanki przewiduje si� samochody samowyładowcze posiadaj�ce pokrowce brezentowe 
zapewniaj�ce utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.  
  Ładowno�� i ilo�� �rodków transportowych powinna by� tak dobrana aby zapewni� ci�gł� prac� 
układarki a jednocze�nie nie dopu�ci� do zbyt długiego przestoju przed wyładowaniem i wbudowaniem 
mieszanki asfaltowej. Transport powinien by� zorganizowany w taki sposób aby nie dopu�ci� do spadków 
temperatury przewo�onej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania poni�ej 10% temperatury wyj�ciowej.  
  Powierzchnia wewn�trzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi by� spryskana �rodkami 
zapobiegaj�cymi przyklejaniu si� mieszanki. 
  Skrzynie samochodów wywrotek musz� by� dostosowane do współpracy z układark� w czasie 
rozładunku, kiedy układarka pcha przed sob� wywrotk�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej 
  Projektowanie mieszanki powinno by� wykonane na podstawie „Procedur bada� do projektowania składu 
i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” (zeszyt 64, IBDiM, Warszawa 2002 r.). 
  Recept� MMA nale�y wykona� przed rozpocz�ciem produkcji mieszanki oraz przy ka�dej zmianie 
dostawcy lub zło�a materiału jak równie� po stwierdzeniu w trakcie bada� kontrolnych zmiany cech 
produkowanej mieszanki. Kierownik Projektu mo�e równie� za��da� ponownego zaprojektowania składu 
mieszanki w wypadku w�tpliwo�ci co do prawidłowo�ci sposobu jej ustalenia. 

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej 

   Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiega� w obszarze wyznaczonym przez krzywe 
graniczne optymalnego uziarnienia.  
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Tabela 6. Krzywe graniczne uziarnienia MM  

Wymiar oczek sit #, mm Mieszanka mineralna                    
0/12,8 mm 

przechodzi przez sito:  
16,0 100 
12,8 87 – 100 
9,6 73 – 100 
8,0 66 – 89 
6,3 57 – 75 
4,0 47 – 60 
2,0 35 – 48 

(zawarto�� frakcji grysowej) 52 – 65 
0,85 25 – 36 
0,42 18 – 27 
0,30 16 – 23 
0,18 12 – 17 
0,15 11 – 15 

0,075 7 – 9 
zawarto�� asfaltu we 

wbudowywanej MMA, % 5,3 – 6,5 

dopuszczalna zawarto�� asfaltu 
w zatwierdzonej recepcie, % 5,4 – 6,2 

   Podany przedział orientacyjnej zawarto�ci asfaltu dotyczy jego nieprzekraczalnej zawarto�ci we 
wbudowywanej mieszance, uwzgl�dniaj�cy dopuszczaln� odchyłk� podczas produkcji -0,1%; +0,3%.  

   Rzeczywista dopuszczalna optymalna zawarto�� asfaltu w przedstawianej do zatwierdzenia 
zaprojektowanej recepcie MMA, powinna mie�ci� si� w granicach od 5,4% do 6,2%. 
   Wypełniacz powinien pochodzi� głównie z m�czki wapiennej. Przy dobieraniu składu mieszanki nale�y 
uwzgl�dni� zwi�kszony ubytek pyłów pochodz�cych z kruszywa w procesie suszenia i przesiewania (min. 50%). 

5.2.2. Projektowanie ilo�ci lepiszcza 

   W celu ustalenia ilo�ci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego nale�y: 
- wykona� 5 serii próbek wg metody Marshalla (po 3 próbki w ka�dej) z zaprojektowanej mieszanki 

mineralnej z ró�n� zawarto�ci� lepiszcza (zaprojektowana oraz co ±0,3%); 
-  próbki powinny by� zag�szczane w jednakowej temperaturze, podanej w Aprobacie Technicznej przez 

producenta asfaltu, stosuj�c po 75 uderze� na ka�d� stron� próbki; 
-  nale�y oznaczy� stabilno��, odkształcenie próbek i oznaczenie g�sto�ci strukturalnej, wolnej przestrzeni, 

wypełnienia asfaltem wolnej przestrzeni w próbkach; wst�pnie ustali� na podstawie tych wyników 
optymaln� ilo�� lepiszcza; 

-  wykona� 3 serie próbek o wysoko�ci i �rednicy 101 mm z betonu asfaltowego do bada�  metod� pełzania. 

   Przy odchyleniach w zawarto�ci lepiszcza ±0,3%, w stosunku do optymalnej ilo�ci wszystkie parametry 
mieszanki mineralno-bitumicznej musz� spełnia� wymagania zawarte w p.5.2.3. i 6.2.2.  
   Wykonawca ma obowi�zek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia 
Kierownikowi Projektu co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka próbnego. 

5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

Tabela 7. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej i uło�onej warstwy 

Lp. Wła�ciwo�ci Wymagania 

1 Moduł sztywno�ci metod� pełzania pod obci��eniem statycznym 0,1 MPa po 
1godz w temp + 40°C, (na etapie projektowania), nie mniej ni� 

 
MPa 14 

2 Stabilno�� wg Marshalla w temp. 60°C, nie mniej ni� kN 10 
3 Odkształcenie w próbie Marshalla mm 2,0 – 4,5 
4 Zawarto�� wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla (zag�szczonych 2x75) % v/v 2 – 4 
5 Wypełnienie lepiszczem wolnej przestrzeni w próbce Marshalla  % 78 – 86 
6 Zawarto�� wolnej przestrzeni w zag�szczonej warstwie % v/v 3,0 – 5,0 
7 Wska
nik zag�szczenia warstwy, nie mniej ni�,  % 98 
8 Sczepno�� warstw bitumicznych *)  prawidłowa 
9 Zawarto�� asfaltu w MMA % m/m 5,3 – 6,5 
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*)   Sczepno�� warstw bitumicznych uznaje si� za prawidłow�, je�eli podczas wiercenia próbek z nawierzchni nie nast�puje 
samoistna (spowodowane prac� wiertnicy i wydobyciem próbek) segregacja warstw 

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno–asfaltowych 
  Mieszank� betonu asfaltowego na warstw� �cieraln� nale�y produkowa� w wytwórni mieszanek 
mineralno-asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym zapewniaj�cej prawidłowe dozowanie składników, 
ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej.. 
  Graniczne temperatury asfaltu oraz mieszanki mineralno asfaltowej powinny by� zgodne z Aprobat� 
Techniczn� producenta asfaltu, jednak minimalna temperatura mieszanki MMA nie powinna by� ni�sza ni� 140 
°C. 

5.4. Przygotowanie podło�a 
  Podło�em dla układanej warstwy �cieralnej mo�e by�: 
- sfrezowana warstwa bitumiczna, 
- warstwa wi���ca z BA, 
- warstwa wyrównawcza z BA, 
- warstwa podbudowy z BA, 

 odpowiednio wyprofilowana, oczyszczona i skropiona emulsj� asfaltow�, zgodnie z SST ZDW D.04.03.01. 
  Przed skropieniem warstwy podło�a emulsj� asfaltow� wymagana jest kontrola poprawno�ci jego 
wykonania. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami SST ZDW dotycz�cej warstwy podło�a: 
a) spadków poprzecznych, pochyle� podłu�nych nie rzadziej ni� 100 m, 
b)  równo�ci podłu�nej i poprzecznej – łat�, 
c)  ilo�ci skropienia. 
  Je�eli warstwa podło�a nie spełnia wymogów SST ZDW okre�lonych dla tej warstwy, Wykonawca na 
swój koszt wykona roboty poprawkowe maj�ce na celu doprowadzenie tej warstwy do wła�ciwych parametrów. 
Zakres i technologi� wykonania tych Robót Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu. 
  Je�eli uło�enie warstwy bitumicznej nast�puje bezpo�rednio po odbiorze cz��ciowym warstwy podło�a, 
wymagane jest jedynie sprawdzenie ilo�ci potrzebnego skropienia.  
  Powierzchnia podło�a pod warstw� nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by� sucha i czysta. 
  Nierówno�ci podło�a pod warstw� �cieraln� nie powinny by� wi�ksze ni� 9 mm. 

5.5. Poł�czenie mi�dzywarstwowe   
  Przed rozło�eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, tak przygotowane podło�e, w celu 
zapewnienia odpowiedniego poł�czenia mi�dzywarstwowego, nale�y skropi� kationow� emulsj� asfaltow� 
szybkkorozpadow� w ilo�ci zgodnej z SST ZDW D.04.03.01. 
  Powierzchnie czołowe kraw��ników, włazów, wpustów itp. urz�dze� powinny by� pokryte 
samoprzylepn� uszczelniaj�c� ta�m� bitumiczn� na bazie polimeroasfaltu grubo�ci min. 6 mm lub tiksotropow� 
mas� asfaltow�. Wybrane rozwi�zanie proponuje Wykonawca i przedstawia Kierownikowi Projektu do 
akceptacji. 

5.6. Warunki przyst�pienia do Robót 
  Nie nale�y układa� mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podło�u, podczas opadów 
atmosferycznych i mgły oraz przy pr�dko�ci wiatru v > 16 m/s.. 
  Mieszank� mineralno-asfaltow� mo�na wbudowywa� jedynie w temperaturze otoczenia i przy pr�dko�ci 
wiatru okre�lonych w PN-S-96025, je�eli nie dokonano szczególnych uzgodnie� z Kierownikiem Projektu i 
tylko pod warunkiem, �e zag�szczanie mo�na zako�czy� zanim temperatura mieszanki opadnie poni�ej 
minimalnej temperatury w czasie zag�szczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej Specyfikacji. 
  Generalnie przyjmuje si�, �e warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo�e by� układana, gdy 
temperatura otoczenia jest nie ni�sza od +10°C dla wykonywanej warstwy grubo�ci  4cm. 
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5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

5.7.1. Wbudowywanie 

   Minimalna ilo�� wbudowywanej jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki mineralno-
asfaltowej wynosi 250 Mg, co przy grubo�ci warstwy 4cm odpowiada mniej wi�cej odcinkowi długo�ci 700m, 
szeroko�ci 3,5m. W przypadku wyst�powania krótszych odcinków, wymagane jest jednorazowe wbudowywanie 
MMA na całej ich długo�ci.  

   Wymóg ten mo�e zosta� zniesiony przez Kierownika Projektu tylko w przypadku nagłej zmiany 
pogody lub wpływu czynników zwi�zanych z organizacj� ruchu, uniemo�liwiaj�cych wbudowanie mieszanki 
MA w wymaganej ilo�ci.  

   W miar� mo�liwo�ci, zaleca si� wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej na szeroko�ci całej 
jezdni, bez tworzenia poł�czenia technologicznego podłu�nego. 
   W przypadku korzystania przez Wykonawc� z dwóch wytwórni jednocze�nie, powinien on wykaza�, �e 
obydwie mieszanki produkowane s� na podstawie tej samej recepty, wykazuj� jednakow� jako��, jak równie� 
maj� zgodne parametry zag�szczania i układania, potwierdzone dla obu wytwórni zarobami próbnymi. Nie 
dopuszcza si� równoczesnego wbudowywania tym samym roz�ciełaczem mieszanek produkowanych na bazie 
ró�nych recept. Wymóg ten mo�e zosta� usuni�ty po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, �e mieszanki b�d� 
wbudowywane w oddzielne pasy (np. podczas zespołowej pracy układarek). 
   Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w 
ci�gły sposób podawa� do układarki i układa�. Wielko�ci dostaw mieszanki do układarki powinny by� tak 
regulowane, aby umo�liwi� nieprzerwan� prac� układarki. Układarka powinna pracowa� w sposób ci�gły 
zawsze, gdy jest to mo�liwe. Nale�y stosowa� takie pr�dko�ci poruszania si� układarki i technik� jej pracy, które 
zapewniaj� jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szeroko�ci układania, bez ci�gnienia, 
rozrywania i segregacji materiału. 
   Minimalna grubo�� mieszanki układanej w ka�dym przej�ciu układarki powinna by� zgodna z 
minimalnymi wielko�ciami podanymi w odpowiednich cz��ciach niniejszej Specyfikacji. 
   R�czne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza si� jedynie w nast�puj�cych 
przypadkach: 
- układanie warstw �cieralnych o nieregularnym kształcie, 
- w miejscach, gdzie praca układarki  jest niemo�liwa, 
- w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu. 
   R�czne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub r�czne dodawanie i roz�ciełanie 
mieszanki na uło�onej nawierzchni dopuszcza si� jedynie w nast�puj�cych przypadkach: 
- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (�ciekach) i włazach, 
- w pobli�u szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach, 
- w miejscach wskazanych przez Kierownika Projektu. 
   R�cznie uło�one warstwy powinny spełnia� wymagania okre�lone w niniejszym punkcie, z wyj�tkiem 
wymaga� odnosz�cych si� do układarek. 

5.7.2. Czyszczenie i wykonywanie warstw 

   Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nale�y utrzymywa� w czysto�ci. Po warstwie 
bitumicznej, na której przewiduje si� uło�enie warstwy �cieralnej, dopuszcza si� jedynie ruch pojazdów i 
maszyn pracuj�cych przy układaniu i zag�szczaniu tej warstwy. 
   W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podj�� 
starania w celu jej oczyszczenia, a je�eli oka�e si� to niemo�liwe, Kierownik Projektu podejmie decyzj� o 
rozbiórce warstwy. 

5.7.3. Zag�szczanie 

   Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y układa� i zag�szcza� warstwami umo�liwiaj�cymi uzyskanie 
wymaganej grubo�ci, rz�dnej powierzchni oraz spełnienie wymaga� w zakresie równo�ci i zag�szczenia. 
   Zag�szczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y rozpocz�� niezwłocznie po tym, jak rozło�ony 
układark� materiał b�dzie mógł by� zag�szczany walcami bez powodowania przemieszcze� warstwy lub sp�ka� 
powierzchniowych. 
   Zag�szczanie nale�y zako�czy� zanim temperatura spadnie poni�ej minimalnej temperatury wałowania. 
Wałowanie nale�y kontynuowa� do czasu znikni�cia z powierzchni warstwy wszystkich �ladów po walcach. Nie 
dopuszcza si� powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. 
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   Zag�szczanie  nale�y prowadzi� statycznymi i/lub wibracyjnymi walcami stalowymi gładkimi oraz 
ogumionymi o ci��arze 80 – 100 kN i szeroko�ci wału nie mniejszej ni� 1450 mm. 
   Powierzchni� warstwy �cieralnej nale�y wyko�czy� walcem gładkim, statycznym lub wibracyjnym z 
wył�czon� wibracj�. Na pomostach obiektów mostowych nie nale�y stosowa� walców wibracyjnych z wł�czon� 
wibracj�. 
   Dopuszcza si� stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez 
Wykonawc�, je�eli mog� one zapewni� taki sam standard zag�szczenia jak walce statyczne o ci��arze 80 kN. 
Walce wibracyjne powinny by� wyposa�one w przyrz�dy umo�liwiaj�ce odczytanie z odległo�ci cz�stotliwo�ci 
wibracji maszyny oraz pr�dko�ci jazdy. 
   Wykonawca powinien oceni� prac� walców wibracyjnych lub innych alternatywnych walców od razu 
po rozpocz�ciu zag�szczania, co umo�liwi stwierdzenie wła�ciwego stopnia zag�szczenia, co najmniej równego  
zag�szczeniu otrzymanemu przy zastosowaniu walca statycznego 80kN. 
   Mieszanki mineralno-asfaltowe nale�y zag�szcza� w kierunku równoległym do osi drogi, a koła 
nap�dzane powinny znajdowa� si� bli�ej układarki. Wałowanie nale�y rozpocz�� od spoin i prowadzi� od ni�ej 
poło�onej do wy�ej poło�onej kraw�dzi. �lady kolejnych przej�� walca powinny zachodzi� na siebie na 
szeroko�� co najmniej połowy szeroko�ci tylnego koła. 
   Walce powinny pracowa� z pr�dko�ci� nie wi�ksz� ni� 5 km/godz. Nie dopuszcza si� postoju walca na 
nie zag�szczonej w pełni nawierzchni. Nale�y równie� zastosowa� �rodki zapobiegaj�ce zanieczyszczeniu 
nawierzchni olejem nap�dowym, smarami, benzyn� i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju 
walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kół walców, mo�na je zwil�a� wod�. Nale�y stosowa� tylko 
takie ilo�ci wody, które s� wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kół, przy czym zaleca si� 
stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na cz��ciowo wyko�czonej nawierzchni nie mog� tworzy� si� 
kału�e wody. 

5.7.4. Zł�cza 

   W przypadku wyst�powania w nawierzchni bitumicznej zł�czy podłu�nych, mieszanka powinna by� w 
pełni zag�szczona, a brzegi zł�czy powinny by� ze sob� zrównane, co mo�na uzyska� stosuj�c jedn� z 
wymienionych poni�ej metod, przy czym dla zł�czy poprzecznych nale�y stosowa� jedynie metod� opisan� w 
punkcie 3: 
1. przez podgrzewanie zł�czy zaakceptowanym palnikiem do podgrzewania kraw�dzi w momencie układania 

przyległego pasa, lecz bez obcinania kraw�dzi lub pokrywania ich lepiszczem. Palnik powinien podnie�� 
temperatur� warstwy na całej grubo�ci i szeroko�ci nie mniejszej ni� 75 mm, do temperatury znajduj�cej si� 
w zakresie mi�dzy minimaln� temperatur� zag�szczania a maksymaln� dopuszczaln� temperatur� 
mieszanki na jakimkolwiek etapie budowy. W przypadku awarii palnika, Wykonawca powinien 
dysponowa� sprz�tem  umo�liwiaj�cym uformowanie zł�cza według metody 3); 

2. przez zastosowanie dwóch lub wi�cej układarek pracuj�cych w zespole w takiej odległo�ci, aby mo�liwe 
było całkowite zag�szczenie s�siednich pasów roboczych przez ci�głe (nieprzerwane) wałowanie; 

3. przez obcinanie odsłoni�tych zł�czy na gł�goko�� równ� wymaganej grubo�ci warstwy, do uzyskania 
pionowej kraw�dzi i usuni�cie całego lu
nego materiału. Nast�pnie, przed uło�eniem s�siedniego pasa 
roboczego, pionowe kraw�dzie pokrywa si� ta�m� przylepn� z polimeroasfaltem o minimalnej grubo�ci 6 
mm lub tiksotropow� masa asfaltow�. Je�eli s�siedni pas roboczy nie b�dzie układany w tym samym czasie, 
odsłoni�t� kraw�d
 nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem listw� drewnian�. 

 Niedopuszczalne jest uszczelnianie poł�czenia wył�cznie przez zalanie go z góry asfaltem, po zag�szczeniu 
warstwy, bez uprzedniego uszczelnienia samego zł�cza przed uło�eniem s�siedniej warstwy. 

   Wszystkie zł�cza powinny by�, gdzie to mo�liwe, przesuni�te co najmniej o 150 mm wzgl�dem zł�czy 
do nich równoległych wyst�puj�cych w ni�ej poło�onej warstwie. Układ zł�czy powinien by� zaakceptowany 
przez Kierownika Projektu.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót i w czasie robót 

6.2.1. Wymagania dla materiałów przedstawiono w p.2. Badania kontrolne wszystkich cech i jako�ci 
materiałów okre�lone w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz w powi�zanych Polskich 
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Normach nie mog� by� starsze ni� jeden rok, natomiast badania uzupełniaj�ce cech podstawowych nale�y 
przeprowadza� na reprezentatywnych próbkach z cz�stotliwo�ci� przedstawion� poni�ej.  

Tabela 8. Wymagane cz�stotliwo�ci bada� przed i w czasie produkcji 

Lp. Wyszczególnienie bada� Cz�stotliwo�� bada� 
Minimalna liczba bada� na dziennej działce roboczej 

1 
Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno – asfaltowej pobranej na 
wytwórni lub z budowy 

1 próbka na dzie� przy produkcji do 500 Mg 
2 próbka po przekroczeniu produkcji ponad 500 Mg 

2 Wła�ciwo�ci asfaltu dla ka�dej dostawy (cysterny) 
3 Wła�ciwo�ci wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Wła�ciwo�ci kruszywa przy ka�dej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozór ci�gły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

ka�dy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygl�d mieszanki mineralno-
asfaltowej jw. 

8 
Wła�ciwo�ci próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej na 
wytwórni lub z budowy 

1 seria (3 próbki) na dzie� przy produkcji do 500 Mg 
2 seria po przekroczeniu produkcji ponad 500 Mg 

   Procedury oraz sposób pobierania próbek oraz sposób dokumentowania, Wykonawca powinien 
przedstawi� Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
   Kierownik Projektu mo�e na wniosek Wykonawcy zmniejszy� cz�stotliwo�� niektórych bada� w 
wypadku stwierdzenia stało�ci cech na podstawie innych bada�. 
   W wypadku wyst�pienia w�tpliwo�ci co do jako�ci dostarczanego materiału (masa przeasfaltowana, 
zbyt wysoka/niska temperatura MMA, itp.), w wypadku zmiany dostawcy lub zło�a, Kierownik Projektu mo�e 
podj�� decyzj� o wykonaniu dodatkowych bada� kontrolnych, niezale�nie od cz�stotliwo�ci bada� okre�lonych 
w tabeli 8.  
   W przypadku stosowania grysów bazaltowych, nale�y dokona� dla ka�dej dostawy optycznej oceny 
wyst�powania oznak zgorzeli. W przypadku najmniejszych podejrze� nale�y wykona� badanie pod k�tem 
wyst�powania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej jednak ni� co ka�de 1000 ton. 

6.2.2. Wymagania jako�ciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstw� �cieraln� dopuszczaj� poni�sze 
odchylenia od składu projektowanego: 
- zawarto�� asfaltu                - 0,1%; + 0,3%; 

- ziarna przechodz�ce przez sito o oczkach # 0,075 mm        ± 1,5%; 
- ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # w mm          

 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075          ± 2,0%; 
- ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # w mm           

 31,5; 25,0; 22,4; 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0  ± 4,0%. 

6.2.3. W czasie układania nawierzchni nale�y kontrolowa�: 
-  grubo�� i jednorodno�� układanej warstwy - na bie��co; 
-  temperatur� zag�szczanej mieszanki - na bie��co; 
- prawidłowo�� przebiegu procesu wałowania, jego zgodno�� z zasadami przyj�tymi w PZJ i sprawdzonymi 

na pocz�tku odcinka. 

6.3. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i wła�ciwo�ci warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

   Nast�pnego dnia po wbudowaniu warstwy nale�y wykona� nast�puj�ce badania i pomiary z podan� 
cz�stotliwo�ci�: 

Tabela 9. Wymagane cz�stotliwo�ci bada� wykonanej warstwy 

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów 
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1 Szeroko�� warstwy 2 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 
2 Równo�� podłu�na warstwy ka�dy pas ruchu - planografem *) 
3 Równo�� poprzeczna warstwy 10 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długo�ci 1 km 
5 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy 
6 Ukształtowanie osi w planie 

pomiar rz�dnych niwelacji podłu�nej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według dokumentacji budowy 

7 Grubo�� warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8 Zł�cza podłu�ne i poprzeczne cała długo�� zł�cza 
9 Kraw�d
 warstwy cała długo�� 
10 Wygl�d warstwy cała powierzchnia 
11 Zag�szczenie warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o powierzchni do 3000 m2 
12 Wolna przestrze� w warstwie jw. 

*) wg BN-68/8931-04, w wyj�tkowych przypadkach (np. krótkie odcinki) Kierownik Projektu mo�e dopu�ci� 
wykonanie badania za pomoc� łaty 4m i klina – co 20m. 

  Je�eli wielko�� działki roboczej wynikaj�cej z przyj�tego przez Wykonawc� etapowania Robót jest 
mniejsza od powierzchni podanych powy�ej, Wykonawca ma obowi�zek wykona� badania dla ka�dego odcinka 
podlegaj�cego odbiorowi. W wypadku w�tpliwo�ci co do prawidłowo�ci przeprowadzenia bada� lub 
rozbie�no�ci wyników mierzonej odchyleniem standardowym � ≥ 10%, Kierownik Projektu mo�e za��da� bada� 
uzupełniaj�cych lub zleci� je do innego laboratorium. Zwi�kszenie ilo�ci bada� nie mo�e ro�ci� ��da� 
Wykonawcy o dodatkow� zapłat�. 

6.3.2. Wymagania jako�ciowe dla wykonanej warstwy bitumicznej  

Tabela 10. Cechy i wymagania dla uło�onej warstwy nawierzchni 

Lp. Cecha Wymagania 

1 Szeroko�� warstwy – odchyłka nie wi�ksza ni� cm + 5 
2 Równo�� podłu�na – dopuszczalne nierówno�ci mm 6 
3 Równo�� poprzeczna – dopuszczalne nierówno�ci mm 6 
4 Spadek poprzeczny – odchyłka nie wi�ksza ni� % ± 0,5 *) 
5 Rz�dne wysoko�ciowe – odchyłka nie wi�ksza ni� cm ± 1 
6 O� warstwy w planie, odchyłka nie wi�ksza ni� cm ± 5 
7 Grubo�� warstwy, odchyłka nie wi�ksza ni� % ± 10 **) 
8 Wolna przestrze� w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie wi�cej ni� % 3,0 – 5,0 
9 Wska
nik zag�szczenia, nie mniej ni� % 98 

*)    minimalna warto�� spadku nie mo�e przekroczy� warto�ci 0,5% 
**) ł�czna grubo�� wszystkich warstw nawierzchni nie mo�e by� mniejsza o wi�cej ni� -1 cm 

  Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowa� si� nast�puj�cymi cechami: 
- zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Zł�cza w 

konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 150mm. Zł�cza 
powinny by� całkowicie zwi�zane a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 

- kraw�dzie warstwy powinny by� wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczno�� obci�cia pokryte 
asfaltem, 

- warstwa powinna mie� jednolit� tekstur�, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszcz�cych si� i 
sp�kanych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Obmiaru Robót 
warstwy �cieralnej dokonuje si� na budowie.  

7.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostk� obmiaru jest metr kwadratowy (m2) wykonanej warstwy �cieralnej z BA12,8 grubo�ci 4cm. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu na zasadach okre�lonych w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne” pkt.8.  

 Roboty odbierane na zasadzie robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu to: 
- oczyszczenie i skropienie podło�a - uj�to w SST ZDW D.04.03.01, 
- zabezpieczenie zł�czy technologicznych oraz poł�cze� z urz�dzeniami drogowymi (wpusty, kraw��niki 
itd.). 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, je�eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg p.5, 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
  Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  Płaci si� za metr kwadratowy (m2) wykonania warstwy �cieralnej z mieszanki betonu asfaltowego 
BA12,8 grubo�ci 4cm. Cena jednostkowa jest cen� u�rednion� dla przyj�tego sposobu wykonania i obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
- oczyszczenie i przygotowanie podło�a, 
- zabezpieczenie kraw�dzi zł�czy, 
- wytworzenie mieszanki, 
- transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
- mechaniczne rozło�enie mieszanki, 
- zag�szczenie i obci�cie kraw�dzi, 
- wykonanie wszystkich niezb�dnych pomiarów, bada� i sprawdze�, w tym dodatkowo zleconych przez 

Kierownika Projektu, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie wszystkich innych czynno�ci niezb�dnych do realizacji Robót obj�tych niniejsz� SST. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Normy 
 1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i 

mieszanka 
 2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
 3. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 
 4. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
 5. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
 6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat� 

10.2. Inne dokumenty 
Procedury bada� do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych. Zeszyt 64, IBDiM W-wa 
2002 r. 
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