D - 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO – GRYSOWEJ
(SMA)
1.

WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT STWIOR
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
drogowych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Przebudowa ulicy Roosevelta w Świnoujściu
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstwy ścieralnej z SMA.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [15] wg poniższego
zestawienia:
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu
kategoria ruchu
KR1
KR2
KR3
KR4
KR5
KR6

liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobę
 12
od 13 do 70
od 71 do 335
od 336 do 1000
od 1001 do 2000
> 2000

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów, zawierająca stabilizator
mastyksu.
1.4.4. Stabilizator mastyksu – dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, mineralne),
zapobiegający jej rozsegregowaniu.
1.4.5. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.6. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
1.4.7. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.9. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.10. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych
robót.
1.4.11. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiOR D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.1. Rodzaje materiałów
Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
Lp.

Wymagania wg / dokument odniesienia

Rodzaj materiału

WT-1 Kruszywa 2014, tablica 16

1
2

Kruszywo grube
Kruszywo drobne

3

Wypełniacz

4

Lepiszcze

5

Środek adhezyjny

zgodnie z zapisami p. 4.1. PN-EN 13108-5

6

Stabilizator mastyksu

zgodnie z zapisami p. 4.1. PN-EN 13108-5

7

Posypka

WT-1 Kruszywa 2014, tablica 17
WT-1 Kruszywa 2014, tablica 18
WT-2, 2014 – część I tab. 25, PN-EN 14023, PN-EN 12591, PN-EN 139242

wg. WT-2 2016 część II

2.2. Wymagania wobec innych materiałów
2.2.1. Taśma bitumiczna
Do uszczelniania działek roboczych należy stosować taśmę bitumiczną o gr. co najmniej 1,0cm
posiadającą deklarację producenta lub inny dokument potwierdzający przydatność do stosowania.
2.2.2. Lepiszcze do skropienia podłoża
Lepiszcze do skropienia podłoża powinno spełniać wymagania podane w PN-EN 13808
2.3. Dostawy materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”
Obowiązkiem Wykonawcy jest wytypowanie wytwórni o odpowiedniej wydajności, posiadającej
certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21, która jest w stanie zapewnić
ciągłą dostawę mieszanki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.

2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Składowanie kruszywa
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa
2.4.2. Składowanie wypełniaczy
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji..
2.4.3. Składowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2
Nawierzchnie Asfaltowe 2014. Maksymalne temperatury składowania asfaltu powinny być zgodne z tab. 41
WT-2 2014 oraz zaleceniami producenta.
2.4.4. Składowanie środka adhezyjnego
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.4.5. Składowanie stabilizatora mastyksu
Składowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta
lub w odpowiednich do tego celu przystosowanych zbiornikach w warunkach podanych w Aprobacie
Technicznej lub zgodnie z zaleceniami producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora,
 układarek do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
 skrapiarek,
 walców stalowych gładkich średnich, ciężkich lub bardzo ciężkich,
 rozsypywarek kruszywa ,
 samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów,
 szczotek mechanicznych i /lub innych urządzeń czyszczących.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o dużej ładowności
wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.
Warunki i czas transportu, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie
temperatury mieszanki w wymaganym przedziale, czas transportu nie powinien przekraczać 2h
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Projektowanie mieszanki SMA
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt mieszanki SMA (badanie typu) oraz
wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych mieszanki SMA i reprezentatywne próbki

materiałów. Mieszanka SMA powinna być tak zaprojektowana, aby spełniać wymagania podane w pkt. 8.2.5
WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2014.
5.2. Wytwarzanie mieszanki SMA
Produkcja mieszanki SMA powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki,
zgodnie z wymaganiami opisanymi wcześniej. Dozowanie wszystkich składników powinno odbywać się
wagowo. Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi
w p. 8.3 WT-2 2014 (tablica 42) Nawierzchnie Asfaltowe oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszankę
zaleca się wbudowywać bezpośrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie
wyprodukowanej mieszanki w silosie może mieć miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę ścieralną z SMA powinno spełniać wymagania pkt. 7.2 i 7.3.2 WT-2 2014 część
II. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej warstwę podłoża należy skropić emulsją asfaltową zgodnie z STWiORB
D-04.03.01.
Brzegi krawężników i innych urządzeń przylegających do nawierzchni powinny być posmarowane
gorącym asfaltem, lub asfaltem modyfikowanym, ewentualnie oklejone taśmą bitumiczną
5.5. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie
niższa od 10o C. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym podłożu, podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v  16 m/s).
5.6. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do przeprowadzenia
w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji według zasad określonych w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z
betonu asfaltowego”.
5.7. Odcinek próbny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubości warstwy,
 określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.
5.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy
układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury
mieszanki podanej wcześniej
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca
ustalonym na odcinku próbnym.
Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicy 3.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi i
powinny być uszczelnione taśmą termoplastyczną

W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwę należy posypać grysem od 2 mm do 4 mm lub
grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w ilości od 1 do 2 kg/m 2. Grysy należy rozsypywać
na gorącą mieszankę SMA bezpośrednio po ułożeniu i przywałować.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz
roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Za zgodą Inżyniera, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA
podano poniżej.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA
Lp.
1

Częstotliwość badań.
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
Skład i uziarnienie mieszanki SMA 1 próbka przy produkcji do 300 Mg
pobranej w wytwórni
2 próbki przy produkcji ponad 300 Mg
Wyszczególnienie badań

2

Właściwości asfaltu

dla każdej dostawy (cysterny)

3

Właściwości wypełniacza

4

Właściwości kruszywa

5

Temperatura składników mieszanki SMA

6

Temperatura mieszanki SMA

7

Wygląd mieszanki SMA

8

Właściwości próbek mieszanki SMA

1 na 100 Mg
przy każdej zmianie
dozór ciągły
każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania
jw.
jeden raz dziennie

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki SMA
Badanie składu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji polimeroasfaltu, zgodnie z PN-EN
12697-1. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją +-3%. Dopuszcza się wykonanie
badań innymi równoważnymi metodami.
6.3.3. Właściwości mieszanki SMA
Należy określać wolną przestrzeń na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być
zgodne z receptą laboratoryjną
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki SMA
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA
Lp.

Wyszczególnienie badań

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Szerokość warstwy

20 razy na 1 km

2

Równość podłużna warstwy

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 50m

3

Równość poprzeczna warstwy

nie rzadziej niż co 5 m

4

Spadki poprzeczne warstwy*)

5

Rzędne wysokościowe warstwy

6

Ukształtowanie osi w planie *)

Pomiar rzędnych
poprzecznej oraz
dokumentacji
budowy

7

Grubość warstwy

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m 2

8

Złącza podłużne i poprzeczne

cała długość złącza

9

Krawędź, obramowanie warstwy

cała długość

nie rzadziej niż 50 razy na 1 km
niwelacji podłużnej
i
usytuowania osi według

10 Wygląd warstwy

ocena ciągła

11 Zagęszczenie warstwy

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m 2

11 Wolna przestrzeń w warstwie

jw.

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją + 5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy nie powinny być większe od :- 6 mm,
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5%.
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją 5
cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10%
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach.
Złącza powinny być równe i związane.
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3mm
do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana a w miejscach gdzie
zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
łuszczących się i spękań. Luźne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny być usunięte.
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi
w STWiORB i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej












Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie podłoża,
skropienie podłoża,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,
posypanie grysem i przywałowanie,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych
„WT-1 2014 Wymagania Techniczne
WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 część I listopad 2014 Mieszanki
mineralno-asfaltowe wymagania techniczne
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT- 2016 część II Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych Wymagania techniczne
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i półsztywnych. Politechnika Gdańska – Katedra
Inżynierii Drogowej 2014.
Instrukcja DP-14 „Dokonywania Odbiorów robót drogowych realizowanych na drogach krajowych i
autostradach.
Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (dz. u. nr 43, poz. 430 z
późniejszymi zmianami.

