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Κατασκευή αντιολισθηρής στρώσης ασφαλτικής
σκυροµαστίχης

1.

ΠΕΤΕΠ

05-03-12-04

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντικείµενο της Προδιαγραφής αυτής είναι η κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων από ασφαλτική
σκυροµαστίχη.
Η ασφαλτική σκυροµαστίχη (SMA) είναι ασφαλτόµιγµα ασυνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης µε
σκελετό αποτελούµενο από θραυστά χονδρόκοκκα αδρανή, τα οποία συνδέονται µε κονίαµα
ασφαλτοµαστίχης (µίγµα λεπτόκοκκου αδρανούς µε ασφαλτικό συνδετικό υλικό σε υψηλό
ποσοστό). Στο ασφαλτόµιγµα αυτό προστίθενται ενδεχοµένως και ίνες για να µειώσουν το
ποσοστό αποστράγγισης του ασφαλτικού συνδετικού υλικού από το µίγµα.
Η ασφαλτική σκυροµαστίχη πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου prEN 13108-5
«Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt -- Ασφαλτικά µίγµατα.
Προδιαγραφές υλικών. Μέρος 5: Ασφαλτική σκυροµαστίχη.».
Η παραγωγή και διάστρωση ασφαλτικής σκυροµαστίχης γίνεται ‘εν θερµώ’ µε συνήθη µηχανήµατα
παραγωγής και διάστρωσης θερµών ασφαλτικών µιγµάτων. Ενδεχοµένως να απαιτηθεί µικρή
τροποποίηση του συγκροτήµατος παραγωγής ασφαλτοµίγµατος για την τροφοδοσία των ινών.
Η ασφαλτική σκυροµαστίχη µπορεί να χρησιµοποιηθεί κυρίως ως επιφανειακή στρώση κύλισης για
όλα τα είδη κυκλοφορίας και κλίµατος, σε οδοστρώµατα δρόµων, αεροδροµίων ή άλλες επιφάνειες
µε κυκλοφορία οχηµάτων. Η στρώση κυκλοφορίας που προκύπτει έχει καλά επιφανειακά
χαρακτηριστικά, αντιολισθηρές ιδιότητες και µεγάλη διάρκεια ζωής.
Η αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικής σκυροµαστίχης εφαρµόζεται σε νέα ή παλιά οδοστρώµατα,
κατά προτίµηση συνήθως όπου ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι υψηλός. Η στρώση υποδοχής
µπορεί να είναι κατασκευασµένη από ασφαλτόµιγµα οποιουδήποτε τύπου.

2.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή της ασφαλτικής σκυροµαστίχης θα πρέπει να είναι
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου prEN 13108-5. Ειδικότερα (και επιπλέον από τις
απαιτήσεις του ως άνω προτύπου) τα υλικά πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα:

2.2. Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Τα χονδρόκοκκα και τα λεπτόκοκκα αδρανή πρέπει να κατατάσσονται και να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις του Προτύπου EN 13043:2002 «Aggregates for bituminous mixtures and surface
treatments for roads, airfields and other trafficked areas -- Αδρανή για ασφαλτοµίγµατα και
ασφαλτικές επαλείψεις για οδοστρώµατα οδών , αεροδροµίων ή άλλων επιφανειών που φέρουν
κυκλοφορία οχηµάτων». Πρέπει να είναι 100% θραυστά υλικά από τα ίδια ή διαφορετικά µητρικά
πετρώµατα, και σε όλες τις περιπτώσεις το µητρικό πέτρωµα θα πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Πίνακα 1 ανάλογα µε την προβλεπόµενη µέση ηµερήσια κυκλοφορία εµπορικών
ΠΕΤΕΠ:05-03-12-04
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οχηµάτων στην λωρίδα υπολογισµού και την κατηγορία επικινδυνότητας του τµήµατος της οδού. Η
επικινδυνότητα του τµήµατος χαρακτηρίζεται ως Α ή Β σύµφωνα µε τις ακόλουθες υποδείξεις:
Επικινδυνότητα Α:
• Συνήθη τµήµατα οδών σε ευθυγραµµία ή µε επαρκή ορατότητα χωρίς κλίσεις µεγαλύτερες από
5% και χωρίς κυκλοφοριακή συµφόρηση
Επικινδυνότητα Β:
• Προσεγγίσεις σε σηµατοδότες, ή κόµβους και γενικώς σε περιοχές όπου εκτελούνται ελιγµοί ή
τροχοπέδηση
• Καµπύλες µε µικρή καµπυλότητα (<150 m) ή σε τµήµατα µε συνδυασµό οριζόντιας
καµπυλότητας µέχρι 300m και κυρτής κατακόρυφης καµπυλότητας µε ακτίνα µέχρι 800 m και
γενικά σε τµήµατα µε περιορισµούς στην ορατότητα
• Τµήµατα µε κλίση µεγαλύτερη από 5%
• Είσοδοι και έξοδοι αυτοκινητοδρόµων ή τµήµατα µε παρατηρούµενη κυκλοφοριακή συµφόρηση
Πίνακας 1: Απαιτήσεις αντίστασης σε λείανση και σε θρυµµατισµό
Μέση ηµερήσια κυκλοφoρία Ε.Ο (1) στη λωρίδα υπολογισµού

Ιδιότητα
PSV (2)
LA

(4)

<200

200-800

800-2000

2000-4000

>4000

(3)

52

55

57

59

61

(3)

55

57

60

62

62

32

30

26

24

22

Α
Β

(1) E.O : Εµπορικό όχηµα είναι κάθε όχηµα µε µικτό φορτίο>1500 kg
(2) PSV : ∆είκτης αντίστασης σε λείανση EN 1097-8:1999 «Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 8: Determination of the polished stone value -- ∆οκιµές των µηχανικών και φυσικών
ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Προσδιορισµός αντοχής σε στίλβωση (Polished Stone Value)»
(3) A,Β : Επικινδυνότητα τµήµατος

(4) LA

: Αντίσταση σε θρυµµατισµό µε τη δοκιµή Los Angeles EN 1097-2:1998 «Tests for mechanical and

physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation. -∆οκιµές για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι
προσδιορισµού της αντίστασης σε απότριψη.»

Επιπλέον τα αδρανή θα πρέπει να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες σύµφωνα µε το Πρότυπο
EN 13043:2002: WA24 2, MS 18, AAV 15, FL25

2.2.1.

Χονδρόκοκκα αδρανή

Τα χονδρόκοκκα αδρανή πρέπει να είναι µονόκοκκα, ονοµαστικού µεγέθους 2/5mm και 5/8mm ή
8/11mm, και η διαβάθµισή τους θα πρέπει να είναι εντός των ορίων που δίνονται στον Πίνακα 2.
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Πίνακας 2 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης χονδρόκοκκων αδρανών
Άνοιγµα οπών
κοσκίνου mm

Ονοµαστικό µέγεθος αδρανών
8/11

5/8

2/5

∆ιερχόµενο ποσοστό (%)

2.2.2.

16

100

-

-

11,2

85-99

100

-

8

0-5

90-99

100

5

-

0-5

2

-

-

0-5

0,5

0-2

0-2

0-2

90-99

Λεπτόκοκκα αδρανή

Τα λεπτόκοκκα αδρανή θα είναι µεγέθους 0/2mm και η διαβάθµισή τους εντός των ορίων που
δίνονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης λεπτόκοκκων αδρανών

2.2.3.

Άνοιγµα οπων κοσκίνου mm

∆ιερχόµενο ποσοστό (%)

4

100

2

99 – 85

0,5

40 – 60

0,063

11 – 16

Παιπάλη

Η παιπάλη, υλικό που διέρχεται από το κόσκινο 0,063mm και προστίθεται στο µίγµα των αδρανών
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διαβάθµισης του µίγµατος των αδρανών, θα είναι από το
ίδιο πέτρωµα ή από θραυστό ασβεστόλιθο ή από άλλο κατάλληλο πέτρωµα. Μπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί ως παιπάλη υδράσβεστος σε σκόνη ή το οξείδιο του ασβεστίου (CaΟ), ή το
τσιµέντο Portland ή Ιπτάµενη Τέφρα. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί οξείδιο του ασβεστίου
(CaO) το προστιθέµενο ποσοστό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1% του βάρους των αδρανών. Η
παιπάλη θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 4.
Πίνακας 4 Ιδιότητες παιπάλης
Κοκκοµετρική διαβάθµιση Παιπάλης
Άνοιγµα οπών κοσκίνου (mm)

∆ιερχόµενο ποσοστό (%)

0,5

100

0,063

70 – 100
Καθαρότητα

∆οκιµή µπλε του µεθυλενίου

(2)

(1)

<1

(1) Για όλα τα είδη παιπάλης πλην υδρασβέστου, CaO τσιµέντου Portland και Ιπτάµενης Τέφρας

ΠΕΤΕΠ:05-03-12-04
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(2) Σύµφωνα µε EN 933-9:1998 «Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines
- Methylene blue test -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών Μέρος 9: Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος - ∆οκιµή µπλε του µεθυλενίου»

2.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Για την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος θα χρησιµοποιείται κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας
(συνήθως τύπου 50/70pen) που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου EN 12591:19991 ή
τροποποιηµένη µε ελαστοµερή άσφαλτος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Πρότυπο prEN
13108-52 .
Η τροποποιηµένη άσφαλτος θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές EN 13702-1:20033 (Type I-C ή Type
I-D) ή τις Γερµανικές προδιαγραφές ZTV-BEL-ST 924. Η προµήθεια της τροποποιηµένης ασφάλτου
θα γίνεται σε προ-αναµεµιγµένη µορφή. Ο προµηθευτής θα γνωστοποιεί στην Υπηρεσία την
σταθερότητα αποθήκευσης της προ-αναµεµιγµένης τροποποιηµένης ασφάλτου.

2.4. ΙΝΕΣ
Οι ίνες θα είναι ίνες κυτταρίνης και προστίθενται αυτόµατα, όταν είναι αναγκαίο, στο µίγµα για την
επίτευξη του επιθυµητού ποσοστού ασφάλτου. Οι ίνες θα έχουν περιεκτικότητα σε κυτταρίνη
80±5%, pH 7,5±1, µέσο µήκος 1mm, περίπου, µέσο πάχος 45µm, περίπου και τουλάχιστον το 85%
των ινών θα έχει πάχος µικρότερο των 800µm. Οι ίνες θα προστίθενται στο µίγµα σε µορφή
κυλινδρικών σβώλων (pellets) µέσου µήκους 5±3mm και µέσης διαµέτρου 5±1mm. Το συνδετικό
υλικό για την παραγωγή των κυλινδρικών σβώλων µπορεί να είναι άσφαλτος ή άλλο υλικό
συµβατό µε την άσφαλτο.

2.5. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΫ∆ΡΟΦΙΛΟ ΥΛΙΚΟ)
Η προσθήκη βελτιωτικού πρόσφυσης στην άσφαλτο θα γίνεται στις περιπτώσεις χρησιµοποιήσεως
αδρανών που είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν υδροφιλία. Ο τύπος και το ποσοστό αντιϋδρόφιλου
θα καθορίζεται κατά το στάδιο σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος.

2.6. ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΚΥΡΟΜΑΣΤΙΧΗΣ
2.6.1.

Γενικά

Γενικά η σύνθεση του µίγµατος θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου prEN13108-55.
Ειδικότερα (και επιπλέον από τις απαιτήσεις του ως άνω προτύπου) τα υλικά πρέπει να
ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

2.6.2.

Κοκκοµετρική διαβάθµιση µίγµατος αδρανών

Το µίγµα αδρανών θα προκύπτει από σύνθεση δύο (ή περισσοτέρων) επιµέρους κλασµάτων και η
κοκκοµετρική διαβάθµιση αυτού (χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο και παιπάλη) θα βρίσκεται εντός των
1
2
3

4
5
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«Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade bitumens – Ασφαλτος και ασφαλτικά
συνδετικά - Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας»
«Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt -- Ασφαλτικά µίγµατα.
Προδιαγραφές υλικών. Μέρος 5: Ασφαλτική σκυροµαστίχη».
«Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of modified bitumen - Part 1: Cone
and plate method -- Ασφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός του δυναµικού ιξώδους
τροποποιηµένης ασφάλτου - Μέρος 1: Μέθοδος κώνου και πλάκας»
«Elastomeric asphalt PmB 45A, PmB 45B, PmB 65A, PmB 65B, TL-PmB - Κατηγορές τροποποιηµένης
ασφάλτου σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς ZTV-BEL-ST 92»).
Bituminous mixtures – Material specifications – Part 5: Stone mastic asphalt – Ασφαλτικά µίγµατα –
Προδιαγραφές υλικών µέρος 5: Ασφαλτική σκυροµαστίχη.
ΠΕΤΕΠ:05-03-12-04
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ορίων που δίνονται στον Πίνακα5. Ο Τύπος 0/8 (8Ε) χρησιµοποιείται για την κατασκευή
αντιολισθηρής στρώσης πάχους 30mm, ενώ ο Τύπος 0/11 (11Ε) για πάχος στρώσης 40 mm.
Πίνακας 5 Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών
Άνοιγµα οπών κοσκίνου mm

Τύπος 8Ε

Τύπος 11Ε

0/8

0/11
∆ιερχόµενο ποσοστό (%)

16

-

100

11,2

100

90-100

8

90-100

45-60

4

25-35

25-35

2

20-25

20-25

0,063

9-12

8-12

Τα όρια της κοκκοµετρικής διαβάθµισης που δίνονται στον Πίνακα 5 ισχύουν µόνο αν οι
πυκνότητες των χονδρόκοκκων και των λεπτόκοκκων αδρανών δεν διαφέρουν περισσότερο από
5%. Εάν η διαφορά είναι µεγαλύτερη, η τελική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών θα πρέπει να
διορθώνεται σύµφωνα µε τις πυκνότητες των αδρανών.

2.6.3.

Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό

Η περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό στο ασφαλτόµιγµα θα καθορίζεται από τη µελέτη σύνθεσης
και θα πρέπει, ανάλογα µε το ποσοστό των κενών, να µην είναι µικρότερη από τις τιµές που
δίνονται στον Πίνακα 6.
Πίνακας 6 Ελάχιστη περιεκτικότητα ασφαλτικού συνδετικού υλικού στο µίγµα
Κενά αέρος(1)
(%)

(1)

Ποσοστό ασφαλτικού συνδετικού υλικού, κατά βάρος
ασφαλτοµίγµατος
Τύπος 0/8

Τύπος 0/11

3 - 4%

≥7,0

≥6,5

> 4%

≥6,5

≥6,0

Τα κενά αέρος καθορίζονται από δοκίµια Marshall µε συµπύκνωση 50 κτύπων

Οι τιµές περιεκτικοτήτων ασφάλτου που δίνονται στον Πίνακα 6 ισχύουν για αδρανή µε φαινόµενη
πυκνότητα 2,65 g/cm3. Για οποιοδήποτε άλλη φαινόµενη πυκνότητα αδρανών οι περιεκτικότητες
ασφάλτου που δίνονται στον Πίνακα 6 θα διορθώνονται πολλαπλασιάζοντας µε την τιµή που
προκύπτει από το λόγο 2,65/Φαινόµενη πυκνότητα αδρανών σε g/cm3.

2.6.4.

Ποσοστό ινών

Το ποσοστό των ινών που προστίθενται στο µίγµα, για την δυνατότητα ενσωµάτωσης της
ασφάλτου στο µίγµα δίχως να παρατηρείται υπερβολική αποστράγγιση αυτής, είναι ≥0.3% κατά
βάρος µίγµατος. Μεγαλύτερο ποσοστό ινών µπορεί να χρησιµοποιηθεί, εφόσον αυτό απαιτείται,
και καθορίζεται ανάλογα έτσι ώστε να µην αποστραγγίζεται µεγαλύτερο από το επιτρεπόµενο
ποσοστό ασφάλτου, βλέπε Πίνακα 7.

ΠΕΤΕΠ:05-03-12-04
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2.6.5.

Χαρακτηριστικά τελικού ασφαλτοµίγµατος σύνθεσης

Η σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος που επιλέγεται τελικά, µε κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών
εντός των ορίων που δίνονται στον Πίνακα 5 και µε ποσοστό συνδετικού υλικού που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Πίνακα 6, θα πρέπει να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις του Πίνακα7.
Πίνακας 7

Απαιτήσεις µίγµατος ασφαλτικής σκυροµαστίχης
Ιδιότητα

Τιµή

Κενά αέρος, (%)

3,5 – 4,5
76 για 3,5% κενά

Μέγιστο ποσοστό κενών που γέµισαν µε άσφαλτο (VFA)(1), (%)
Ποσοστό αποστραγγιζόµενου υλικού, κατά βάρος ασφαλτοµίγµατος,
(%)
Λόγος αντοχών από δοκιµή υδρεµποτισµού(2)

80 για 4,5% κενά
≤ 0,3
> 80%

3

Φαινόµενη πυκνότητα ασφαλτοµίγµατος, kg/m
Σηµείωση:

78 για 4,0% κενά

Επιτευχθείσα τιµή

(1)

Για ενδιάµεσες τιµές κενών το ποσοστό του VFA µπορεί να καθορισθεί µεγραµµική παρεµβολή

(2)

Σύµφωνα µε το Πρότυπο pr EN EN 12697-12:2003 «Bituminous mixtures - Test methods for
hot mix asphalt - Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens -Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 12: Προσδιορισµός
της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού δοκιµίων ασφαλτοµίγµατος»

Το ποσοστό των κενών θα καθορίζεται από τρία δοκίµια Marshall (διαµέτρου 100mm µε
συµπύκνωση 50 κτύπων), ως ορίζεται στο Πρότυπο EN 12697-8:2003σε συνδυασµό µε τα
Πρότυπα EN 12697-5:2002 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5:
Determination of the maximum density -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής για
ασφαλτοµίγµατα θερµής ανάµιξης - Μέρος 5: Προσδιορισµός της µέγιστης πυκνότητας», Μέθοδος
Α ή Β και prEN- EN 12697-6:2003 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part
6: Determination of bulk density of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής
θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 6: Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας ασφαλτικών
δοκιµίων», Μέθοδος Β.
Το ποσοστό των κενών που γέµισαν µε άσφαλτο (VFA) θα υπολογίζεται ως ορίζεται στο Πρότυπο
EN 12697-8:2003 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 8: Determination
of void characteristics of bituminous specimens -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού
ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 8: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κενά των ασφαλτικών
δοκιµίων».
Το ποσοστό αποστραγγιζόµενου υλικού (άσφαλτος, παιπάλη και ίνες) καθορίζεται από τη δοκιµή
αποστράγγισης η οποία εκτελείται σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 12697-18:2004 «Bituminous
mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 18: Binder drainage -- Ασφαλτικά µίγµατα Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 18: Απορροή συνδετικού υλικού», και σε
θερµοκρασία 160ο C, µε εργαστηριακό µίγµα µε κοινή άσφαλτο. Η θερµοκρασία εργαστηριακής
ανάµειξης του µίγµατος µε κοινή άσφαλτο 50/70pen θα είναι 145±5 οC. Στην περίπτωση
τροποποιηµένης ασφάλτου, η θερµοκρασία εκτέλεσης της δοκιµής θα είναι η µέγιστη θερµοκρασία
ανάµιξης που προτείνεται από τον παραγωγό της και η θερµοκρασία εργαστηριακής ανάµιξης του
µίγµατος µε τροποποιηµένη άσφαλτο θα είναι η κανονική θερµοκρασία ανάµιξης που προτείνεται
από τον παραγωγό της τροποποιηµένης ασφάλτου.
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Η ευαισθησία στην επίδραση του νερού θα προσδιορίζεται µε τον λόγο των αντοχών σε έµµεσο
εφελκυσµό από διάρρηξη, o οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος της µέσης τιµής των αντοχών
τουλάχιστον τριών δοκιµίων, που ελέχθηκαν υπό ξηρές συνθήκες, προς την µέση τιµή της αντοχής
τουλάχιστον τριών δοκιµίων, που ελέχθηκαν µετά από υδρεµποτισµό, σύµφωνα µε το Πρότυπο pr
EN 12697-12:2003.

2.6.6.

Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από την µελέτη σύνθεσης

H oµοιοµορφία του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος και η συµφωνία αυτού µε τη µελέτης σύνθεσης
θα καθορίζεται από το µέσο όρο των τιµών που λαµβάνονται από ελέγχους επί τριών τουλάχιστον
δειγµάτων σύµφωνα µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α. Οι αποκλίσεις στα ποσοστά της µέσης κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών και στο µέσο
ποσοστό ασφάλτου, ως προς τα αντίστοιχα ποσοστά της µελέτης σύνθεσης, δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τις τιµές που δίνονται στον Πίνακα8.
β. Οι αποκλίσεις σε κανένα µεµονωµένο δοκίµιο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις επιτρεπόµενες
αποκλίσεις αυξηµένες κατά 20%.
γ. Η µέση κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών µετά την εφαρµογή των
αποκλίσεων θα πρέπει να συνεχίζει να βρίσκεται εντός των ορίων του Πίνακα 5.
Πίνακας 8 Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από τη µελέτη σύνθεσης
Άνοιγµα οπών κοσκίνου mm

Επιτρεπόµενη απόκλιση (%)

16

±0

11,2

±3

8

±3

4

±3

2

±2

0,063

±2

Περιεκτικότητα ασφάλτου, κατά βάρος
ασφαλτοµίγµατος

±0,3

Σε καµία περίπτωση, µετά την εφαρµογή των επιτρεπόµενων αποκλίσεων, η κοκκοµετρική
καµπύλη δεν θα πρέπει να βρίσκεται εκτός του ανώτατου (προς την λεπτόκοκκη περιοχή) ορίου
που καθορίζεται από τον Πίνακα 5.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός του δοκιµαστικού τµήµατος είναι να ελεγχθεί αν µε τη µεθοδολογία, τον µηχανικό
εξοπλισµό, το προσωπικό τη µελέτη σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος η στρώση που
κατασκευάζεται πληροί όλες τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.
Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται
στην παράγραφο 9. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθµό των δοκιµών
κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιµαστικού τµήµατος.
ΠΕΤΕΠ:05-03-12-04

7/17

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΚΥΡΟΜΑΣΤΙΧΗΣ

Το δοκιµαστικό τµήµα πρέπει να έχει µήκος 100m έως 300m και συνήθως αποτελεί τµήµα του
υπό κατασκευή οδοστρώµατος. Η θέση του θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο κατόπιν συµφωνίας µε
την Υπηρεσία. Το κόστος κατασκευής του δοκιµαστικού τµήµατος, και το κόστος δειγµατοληψίας
και ελέγχων, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Όταν το δοκιµαστικό τµήµα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις
κατασκευαστικές απαιτήσεις και η στρώση πληροί όλες τις απαιτήσεις, το τµήµα αυτό µπορεί να
ενσωµατωθεί στο υπό κατασκευή έργο και ο Ανάδοχος µπορεί να αποζηµιωθεί για το κόστος
κατασκευής του.
Το συµπυκνωµένο πάχος της στρώσης είναι συνήθως 40 mm.

3.2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ
Η παραγωγή της ασφαλτικής σκυροµαστίχης µπορεί να γίνεται στο ίδιο ασφαλτικό συγκρότηµα,
τύπου παραγωγής ανά παρτίδες, που χρησιµοποιείται συνήθως για την παραγωγή του ασφαλτικού
σκυροδέµατος. Ο χρόνος ανάµιξης πιθανόν να πρέπει να διαφοροποιηθεί ελαφρώς έτσι ώστε να
παράγεται οµοιογενές ασφαλτόµιγµα.
Τα υλικά θα τροφοδοτούνται στον αναµικτήρα µε τη σειρά αδρανή-ίνες-ασφαλτικό συνδετικό υλικό.
Μετά την προσθήκη των ινών θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος ανάµιξης των αδρανών µε τις
ίνες, ο οποίος συνιστάται να είναι 5 έως 15 δευτερόλεπτα. Μετά την προσθήκη της κατάλληλης
ποσότητας ασφάλτου θα πρέπει να υπάρχει χρόνος ανάµειξης για την οµογενοποίηση του
µίγµατος. Ο συνολικός χρόνος ανάµειξης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 δευτερόλεπτα. Καλή
διασπορά των ινών επιτυγχάνεται όταν χρησιµοποιούνται ίνες καλυµµένες µε συνδετικό υλικό.
Οι ίνες θα προστίθενται κεντρικά στον αναµικτήρα ασφαλτοµίγµατος µε ξεχωριστή µονάδα
τροφοδοσίας, η οποία θα διαθέτει αυτόµατο σύστηµα ελέγχου της προστιθέµενης ποσότητας.
Η θερµοκρασία του ασφαλτοµίγµατος σε οποιαδήποτε θέση στο συγκρότηµα παραγωγής θα
πρέπει να είναι µεταξύ του εύρους θερµοκρασιών 150οC έως 180οC, για µίγµατα µε άσφαλτο
50/70pen. Για µίγµατα µε τροποποιηµένη άσφαλτο το εύρος των θερµοκρασιών θα πρέπει να είναι
σύµφωνο µε τις υποδείξεις του παραγωγού της τροποποιηµένης ασφάλτου.

3.3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Η Υπηρεσία µε τους αντιπροσώπους της θα έχει πάντα τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα
τµήµατα του ασφαλτικού συγκροτήµατος ώστε να ελέγχει ότι η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος
είναι καθ' όλα σύµφωνη µε τις προδιαγραφές. Επιπλέον, θα παρέχεται εύκολη και ασφαλής
πρόσβαση στο συγκρότηµα για δειγµατοληψία επαρκούς ποσότητας υλικών και/ ή µίγµατος από
οποιοδήποτε σηµείο.

3.4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ
Η µεταφορά του ασφαλτοµίγµατος στο έργο θα γίνεται κατά παρόµοιο τρόπο µε αυτόν της
µεταφοράς του ασφαλτικού σκυροδέµατος.
Το ασφαλτόµιγµα, κατά τη µεταφορά του στο έργο, θα πρέπει να µεταφέρεται σε επικαλυµµένα (µε
κατάλληλο κάλυµµα) φορτηγά έτσι ώστε να προστατεύεται από πιθανή ρύπανση και υπερβολική
απώλεια θερµοκρασίας και παράλληλα να µην προκαλεί ατµοσφαιρική ρύπανση. Το δάπεδο και οι
πλευρές του φορτηγού πρέπει επίσης να είναι απαλλαγµένα από οποιοδήποτε ξένο υλικό και από
προσκολληµένα ασφαλτικά υλικά πριν τη φόρτωση του µίγµατος. Για τη διευκόλυνση της
εκφόρτωσης του µίγµατος µπορεί να γίνεται διασπορά ή επάλειψη του δαπέδου και των πλευρών
του φορτηγού µε παιπάλη, ή ελαφρύ φυτικό έλαιο, ή άλλο κατάλληλο µη διαλυτικό υλικό. Όταν
χρησιµοποιείται κάποια επάλειψη, πριν τη φόρτωση του υλικού η καρότσα του φορτηγού θα
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πρέπει να ανυψώνεται στη µέγιστη δυνατή κλίση για να απορρεύσει τυχόν πλεονάζουσα ποσότητα
υλικού που χρησιµοποιήθηκε.

3.5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Σε καµιά περίπτωση δεν γίνεται διάστρωση ασφαλτικής σκυροµαστίχης επί νέου οδοστρώµατος
αν προηγουµένως δεν έχει ελεγχθεί η οµαλότητα της υποκείµενης στρώση και δεν έχει αποδειχθεί
ότι είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις περί οµαλότητας για την στρώση αυτή. Όταν διαστρώνεται σε
παλιό οδόστρωµα, η υποκείµενη στρώση δεν πρέπει να είναι ρηγµατωµένη και οι ανωµαλίες δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα 10mm, µετρούµενες µε τον 3µετρο ευθύγραµµο πήχυ. Επίσης, η παλιά
επιφάνεια δεν θα πρέπει να παρουσιάζει εξίδρωση ασφάλτου, λακκούβες και οποιαδήποτε άλλη
επιφανειακή κάκωση.
Σε κάθε περίπτωση η υποκείµενη στρώση πρέπει να έχει καλή αντίσταση σε τροχοαυλάκωση και
γενικότερα σε παραµένουσα παραµόρφωση.
Το συµπυκνωµένο πάχος της αντιολισθηρής στρώσης από ασφαλτική σκυροµαστίχη είναι
συνήθως 30mm. Όταν η στρώση αυτή χρησιµοποιείται και ως ενισχυτική επίστρωση, το πάχος
µπορεί να είναι µεγαλύτερο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.
Η υφιστάµενη επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή από λάσπες, σκόνες, οργανικά υλικά ή άλλα
φερτά υλικά, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις οµαλότητας που ισχύουν για τη στρώση αυτή, και
να µην παρουσιάζει ρηγµατώσεις. Η επιφάνεια θα πρέπει επίσης να είναι στεγνή, ή στη χειρότερη
περίπτωση ελαφρά υγρή αλλά ποτέ δεν πρέπει να υπάρχει ελεύθερο ή στάσιµο νερό στην
επιφάνεια.
Ο καθαρισµός της επιφάνειας γίνεται µε µεταλλικές βούρτσες, ή µε µηχάνηµα αναρρόφησης ή µε
άλλο κατάλληλο µέσο. Όπου υπάρχουν ρηγµατώσεις, πρέπει να διερευνώνται τα αιτία πρόκλησης
αυτών και ανάλογα µε την έκταση τους να γίνεται πλήρωση αυτών ή αποκατάσταση και/ή ενίσχυση
του οδοστρώµατος. Όταν είναι αναγκαίο, επί της υφισταµένης επιφάνειας θα γίνεται διάστρωση
ισοπεδωτικής στρώσης µε ασφαλτικό σκυρόδεµα κλειστού τύπου, πριν τη διάστρωση της
αντιολισθηρής στρώσης από ασφαλτική σκυροµαστίχη.
Οι διαγραµµίσεις οδών από θερµοπλαστικά υλικά ή αυτοκόλλητα πλαστικά υλικά πρέπει να
αποµακρύνονται πριν την διάστρωση του µίγµατος. Η αποµάκρυνση των υλικών αυτών θα γίνεται
µε απόξεση µε κατάλληλο µηχάνηµα.
Αν, πριν τη διάστρωση της αντιολισθηρής στρώσης, δεν έχουν ανυψωθεί τα καπάκια φρεατίων, θα
επισηµαίνονται για ανύψωση καθώς επίσης θα επισηµαίνονται, θα αποµακρύνονται και θα
επανατοποθετούνται τα ανακλαστικά στοιχεία της οδού (‘µάτια γάτας’) µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών. Τα φρεάτια αποστράγγισης παρά την οδό θα καλύπτονται πριν τη διάστρωση προς
αποφυγή πλήρωσης αυτών µε ασφαλτόµιγµα.

3.6. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην αυτής όπου η διάστρωση της στρώσης µε σκυροµαστίχη γίνεται
αµέσως µετά τη διάστρωση της υποκείµενης στρώσης και πριν αυτή δοθεί στην κυκλοφορία, η
υφιστάµενη επιφάνεια ψεκάζεται µε ασφαλτικό γαλάκτωµα τύπου ΚΕ-1. Η ποσότητα της
συγκολλητικής επάλειψης εξαρτάται από το πορώδες και την τραχύτητα της υφιστάµενης
επιφάνειας και θα πρέπει να είναι τόση έτσι ώστε η ποσότητα υπολείµµατος ασφάλτου να
κυµαίνεται µεταξύ 200 g/m2 και 400 g/m2. Η συγκολλητική στρώση πρέπει να αφήνεται για κάποιο
σύντοµο χρονικό διάστηµα έτσι ώστε να διασπασθεί το ασφαλτικό γαλάκτωµα. Ο χρόνος
διάσπασης του ασφαλτικού γαλακτώµατος εξαρτάται από τις κλιµατολογικές συνθήκες που
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επικρατούν στο έργο και συνήθως πραγµατοποιείται µέσα σε λίγα λεπτά. Η συγκολλητική
επάλειψη πρέπει πάντα να προστατεύεται από την κυκλοφορία.

3.7. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ
Το ασφαλτόµιγµα διαστρώνεται µε µηχανικούς διαστρωτήρες. Η θερµοκρασία του µίγµατος καθώς
αυτό εκφορτώνεται και εισέρχεται στον κάδο υποδοχής του µηχανήµατος διάστρωσης θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 150ο C.
Το πάχος της στρώσης κατά τη διάστρωση θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε µετά την ολοκλήρωση
της συµπύκνωσης να επιτυγχάνεται πάχος στρώσης ίσο µε 30 mm ή 40 mm, ανάλογα µε τις
προβλέψεις της µελέτης.

3.8. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
Η συµπύκνωση θα αρχίζει αµέσως µετά τη διάστρωση του µίγµατος, χρησιµοποιώντας
τουλάχιστον δύο οδοστρωτήρες ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Οι οδοστρωτήρες θα είναι στατικοί ή
δονητικοί, λείων κυλίνδρων (τροχών) και βάρους >8 τόνων. Συµπύκνωση µε δονητικό
οδοστρωτήρα θα γίνεται µόνον όταν η θερµοκρασία του µίγµατος είναι υψηλή και αφού έχει
προηγηθεί κυλίνδρωση µε στατικό οδοστρωτήρα. Όταν η θερµοκρασία της στρώσης πέσει κάτω
από 100ο C, δεν θα χρησιµοποιείται δόνηση. Ο αριθµός των διελεύσεων µε δόνηση θα
περιορίζεται σε τρεις. Όταν χρησιµοποιούνται στατικοί οδοστρωτήρες δύο και τριών κυλίνδρων,
τουλάχιστον ο ένας θα πρέπει να είναι δύο κυλίνδρων. ∆εν θα χρησιµοποιούνται συµπυκνωτικά
µέσα µε ελαστικούς τροχούς.
Η συµπύκνωση πρέπει να ολοκληρώνεται πριν η θερµοκρασία του υλικού πέσει κάτω από 90oC,
όταν χρησιµοποιείται άσφαλτος 50/70 pen, ή κάτω από 100oC, όταν χρησιµοποιείται
τροποποιηµένη άσφαλτος (η θερµοκρασία µετράται στη µέση του πάχους της στρώσης).
Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης θα θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί όταν εξαλειφθούν όλα τα ίχνη
διαβάσεως των τροχών του οδοστρωτήρα και η φαινόµενη πυκνότητα της συµπυκνωµένης
στρώσης είναι τουλάχιστον 97% της φαινόµενης πυκνότητας του συµπυκνωµένου
ασφαλτοµίγµατος στο εργαστήριο.

3.9. ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΟΣ (ΑΜΜΩΣΗ)
Για την επίτευξη υψηλού συντελεστή αντιολισθηρότητας κατά τo αρχικό στάδιο κυκλοφορίας της
στρώσης, διασκορπίζεται οµοιόµορφα στην επιφάνεια θραυστό λεπτόκοκκο υλικό πριν την
ολοκλήρωση της συµπύκνωσης. Το λεπτόκοκκο υλικό, διαστάσεων 1mm έως 3mm, θα είναι από
το ίδιο µητρικό πέτρωµα που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή των αδρανών ή από άλλο
πέτρωµα που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2 για κυκλοφορία τουλάχιστον 200-800
ΕΟ/ηµέρα. Η ποσότητα που διασκορπίζεται πρέπει να είναι περίπου 0.5 έως 1.0 kg/m2. Μετά την
ολοκλήρωση της συµπύκνωσης η ποσότητα του λεπτόκοκκου υλικού που δεν ενσωµατώθηκε στη
στρώση θα αποµακρύνεται από την επιφάνεια µε κατάλληλα µέσα.

3.10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΟΥ
∆εν θα γίνεται διάστρωση όταν η θερµοκρασία αέρος είναι µικρότερη των 10οC, ή κατά τη διάρκεια
βροχόπτωσης, ή κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέµων (≥6 beaufort ή ≥22 κόµβων).

4.
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4.1. ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Μία τουλάχιστον εβδοµάδα πριν την έναρξη των εργασιών, ή όποτε απαιτηθούν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία όλα τα πιστοποιητικά των
εργαστηριακών ελέγχων των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν (ασφαλτικό συνδετικό υλικό,
αδρανή, παιπάλη και ίνες), τη σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος καθώς και όλες τις απαραίτητες
λεπτοµέρειες για την εκτέλεση των εργασιών (θερµοκρασία διάστρωσης, είδος οδοστρωτήρα,
αριθµό διελεύσεων κλπ.). Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα διεξάγονται σε εγκεκριµένα
εργαστήρια.
Οι έλεγχοι των υλικών που απαιτούνται προβλέπονται στην παράγραφο 2.
Η µελέτη σύνθεσης του τελικού µίγµατος που θα υποβάλλεται θα περιλαµβάνει:
α) Την πηγή των αδρανών και την κοκκοµετρική διαβάθµιση των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων
αδρανών, την αναλογία χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων αδρανών και παιπάλης και την
κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών.
β) Τον τύπο του ασφαλτικού συνδετικού υλικού.
γ) Την περιεκτικότητα της ασφάλτου στο µίγµα, κατά βάρος µίγµατος και κατά βάρος ξηρών
αδρανών.
δ) Το ποσοστό των ινών, κατά βάρος ασφαλτοµίγµατος.
ε) Το ποσοστό κενών στο µίγµα.
στ) Το ποσοστό των κενών που γέµισαν µε άσφαλτο.
ζ) Το ποσοστό του αποστραγγιζόµενου υλικού.
η) Το λόγο αντοχών από τη δοκιµή υδρεµποτισµού
θ) Το µέγιστο ειδικό βάρος του ασφαλτοµίγµατος.
ι) Το φαινόµενο ειδικό βάρος του ασφαλτοµίγµατος µετά από συµπύκνωση κατά Marshall (50
κτύποι σε κάθε πλευρά).
Μαζί µε την µελέτη σύνθεσης θα υποβάλλονται και όλα τα σχετικά διαγράµµατα και πίνακες που
χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνθεση του ασφαλτοµίγµατος.

4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
4.2.1.

Ασφαλτικά υλικά

Οι απαιτούµενοι έλεγχοι για την ποιότητα και την καταλληλότητα των ασφαλτικών υλικών είναι
αυτοί που προβλέπονται από το Πρότυπο EN 12591:1999), για την κοινή άσφαλτο και από τo
Πρότυπο EN 13702-1:2003 (Type I-C ή Type I-D) ή τις Γερµανικές προδιαγραφές ZTV-BEL-ST 92
για την τροποποιηµένη άσφαλτο.
Η δειγµατοληψία θα γίνεται στο ασφαλτικό συγκρότηµα σύµφωνα µε την προδιαγραφή EN 1269727:2000 «Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 27: Sampling -- Ασφαλτικά
µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής για ασφαλτοµίγµατα θερµής ανάµιξης - Μέρος 27: ∆ειγµατοληψία».
Η συχνότητα δειγµατοληψίας είτε για την κοινή είτε για την τροποποιηµένη άσφαλτο θα είναι δύο
δείγµατα ανά βυτίο µεταφοράς ασφαλτικού υλικού. Το ένα δείγµα θα χρησιµοποιείται για τη
διεξαγωγή των ελέγχων και το άλλο θα κρατείται ως αντίδειγµα.
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Εάν τα αποτελέσµατα των πρώτων ελέγχων είναι ικανοποιητικά, η Υπηρεσία µπορεί, να µειώσει
τη συχνότητα και το είδος των ελέγχων τους ελέγχους που προβλέπονται. Οι έλεγχοι αυτοί είναι οι
ακόλουθοι:
Για την κοινή άσφαλτο:
α) EN 1426:1999 «Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration –
Ασφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της διείσδυσης µε βελόνα».
β) EN 1427:1999 «Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point - Ring and
Ball method -- Ασφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της µάλθωσης -Μέθοδος
δακτυλίου και σφαίρας».
Για την τροποποιηµένη άσφαλτο:
α) Εισδυτικότητα στους 25 oC,
β) Έλεγχος διαχωρισµού (σταθερότηρας κατά την αποθήκευση), και
γ) ∆οκιµή RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test: ∆οκιµή στρεφοµένου λεπτού υµένα σε κλίβανο)
κατά ΕΝ 12607-16 (ή ASTM D 2872).

4.2.2.

Αδρανή υλικά

Οι απαιτούµενοι έλεγχοι για την ποιότητα και καταλληλότητα των αδρανών υλικών δίνονται στον
Πίνακα 9. Οι έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον Πίνακα 9.
Η δειγµατοληψία των αδρανών θα γίνεται από τους σωρούς αδρανών υλικών στο λατοµείο ή από
τους ψυχρούς κάδους τροφοδοσίας του ασφαλτικού συγκροτήµατος, σύµφωνα µε την
προδιαγραφή EN 932-1:1996 «Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for
sampling -- ∆οκιµές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών. Μέρος 1: Μέθοδοι δειγµατοληψίας».

4.3. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
α. Το ασφαλτόµιγµα ελέγχεται κατά την παράδοση στο έργο ως προς τη θερµοκρασία, τον
διαχωρισµό και την αποστράγγιση ασφαλτικού υλικού. Το µίγµα δεν παραλαµβάνεται για
διάστρωση όταν
Η θερµοκρασία του είναι µικρότερη από τη ελάχιστη επιτρεπόµενη
Παρουσιάζει εµφανή διαχωρισµό
Παρουσιάζει εµφανή αποστράγγιση
β. Στο ασυµπύκνωτο ασφαλτόµιγµα εκτελούνται οι έλεγχοι που δίνονται στον Πίνακα 10.

6
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Πίνακας 9 Απαιτούµενοι έλεγχοι αδρανών

Έλεγχος

Χαρακτηρισµός ελέγχου

∆ειγµατοληψία
από

Ελάχιστη
συχνότητα
δειγµατοληψίας

Για τα χονδρόκοκκα αδρανή
PSV

EN 1097-8:1999

AAV (προαιρετικά)

(2)

Lοs Angeles

7

EN 1097-8:1999
EN 1097-2:1998

Micro-Deval

EN 1097-1:1996

∆είκτης πλακοειδούς

8

9

EN 933-3:1997 ,
10

Λατοµείο/Έργο

Βλέπε σηµ. (1)

Λατοµείο/Έργο

Βλέπε σηµ. (1)

Λατοµείο/Έργο

Βλέπε σηµ. (1)

Λατοµείο/Έργο

Βλέπε σηµ. (1)

Λατοµείο/Έργο

Βλέπε σηµ. (1)

Λατοµείο/Έργο

Μία φορά(3)

Υγεία

EN 1367-2:1998

Πυκνότητα και
Υγρασία
απορροφήσεως.

EN 1097-6:200011, EN 10973:199812

Έργο

Βλέπε σηµ. (1)

Κοκκοµετρική ανάλυση

EN 933-1:199713

Έργο

2 ηµερησίως

Για τα λεπτόκοκκα αδρανή
Πυκνότητα και
Υγρασία
απορροφήσεως.
Μπλε του µεθυλενίου
(4)

EN 1097-6:2000 EN 10973:1998

Έργο

Βλέπε σηµ. (1)

EN 933-9:1998

Έργο

Βλέπε σηµ. (1)

Έργο

Βλέπε σηµ. (5)

Έργο

2 ηµερησίως

Ισοδύναµο άµµου

EN 933-8:1999

Κοκκοµετρική ανάλυση

EN 933-1:1997

14

Για την παιπάλη
Έργο

Μία φορά(3)

EN 933-1:1997

Έργο

Μία φορά(3)

EN 933-9:1998

Έργο

Μία φορά(3)

Ειδικό βάρος

EN 1097-7:1999

Κοκκοµετρική ανάλυση
Μπλε του µεθυλενίου

15

7

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 8: Determination of the polished stone
value -- ∆οκιµές των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Προσδιορισµός αντοχής σε
στίλβωση (Polished Stone Value)
8
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear
(micro-Deval). -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος
1: Προσδιορισµός της αντίστασης σε φθορά.
9
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index -∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανώ. Μέρος 3: Προσδιορισµός της µορφής των κόκκων. ∆είκτης
πλακοειδούς.
10
Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test -- ∆οκιµές για
τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές µεταβολές - Μέρος 2: ∆οκιµή θειικού
µαγνησίου.
11
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and
water absorption -- Έλεγχοι µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων αδρανών - Μέρος 6. Προσδιορισµός
πυκνότητος κόκκων και υδατοαπορρόφυσης.
12
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 3: Determination of loose bulk density and
voids -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3:
Προσδιορισµός φαινοµένου βάρους και κενών µη συµπυκνωµένου υλικού
13
Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving
method -- ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός κοκκοµετρικής
καµπύλης - Μέθοδος µε κόσκινα.
14
Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test -- Μέρος
8: ∆οκιµή ισοδυνάµου άµµου του λεπτόκοκκου υλικού.
15
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of
filler - Pyknometer method -- ∆οκιµές των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 7 :
Προσδιορισµός της πυκνότητας του φίλερ - Μέθοδος πυκνοµέτρου
ΠΕΤΕΠ:05-03-12-04
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Σηµειώσεις
(1) Μία ανά 2000 τόνους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών υλικών.
(2) AAV <12 για κυκλοφοριακό φόρτο ≤1000 εµπορικά οχήµατα και AAV <10 για κυκλοφοριακό φόρτο >1000
εµπορικά οχήµατα.
(3) Υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών υλικών.
(4) Ισοδύναµο άµµου >60%.
(5) Μία ανά 2000 τόνους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει την πηγή λήψης αδρανών υλικών.

Πίνακας 10 Απαιτούµενοι έλεγχοι στο ασφαλτόµιγµα

Έλεγχος

Χαρακτηρισµός
ελέγχου

Ελάχιστη
συχνότητα
δειγµατοληψίας

Εκχύλιση ασφαλτοµίγµατος
•

Κοκκοµετρική ανάλυση

EN 933-2:1995 16και

•

Ποσοστό ασφάλτου

EN 12697-1:200017

Σε συµπυκνωµένα δοκίµια
Marshall
•

2 ηµερησίως

EN 12697-34:200418,
ή EN 12697-8:2003

Ποσοστό κενών

Η δειγµατοληψία του ασφαλτοµίγµατος θα γίνεται από το φορτηγό πριν εκφορτωθεί το
ασφαλτόµιγµα στον κάδο (χοάνη) υποδοχής/ τροφοδοσίας, ή από τον κάδο του διαστρωτήρα,
σύµφωνα µε την προδιαγραφή EN 58:2004 «Bitumen and bituminous binders - Sampling
bituminous binders -- Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά. ∆ειγµατοληψία ασφαλτικών
συνδετικών». Η χιλιοµετρική θέση της δειγµατοληψίας θα καταγράφεται. Η ελάχιστη ποσότητα
υλικού θα είναι 15kg, ανά δειγµατοληψία.
Από κάθε δειγµατοληψία θα εκτελούνται δύο πλήρεις εκχυλίσεις και θα συµπυκνώνονται τρία
δοκίµια. Το υλικό που περισσεύει αποθηκεύεται ως αντίδειγµα.
Οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις από το µίγµα σύνθεσης, της περιεκτικότητας σε άσφαλτο και της
κοκκοµετρικής ανάλυσης, πρέπει να είναι εντός των ορίων που προδιαγράφονται στον Πίνακα 7.
Οι τιµές των κενών δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από ±0,3, από τις τιµές του µίγµατος
της µελέτης σύνθεσης.
Αν κάποιο από τα αποτελέσµατα είναι εκτός των επιτρεποµένων ορίων, το µίγµα απορρίπτεται.
Ταυτόχρονα λαµβάνεται, συµπληρωµατικά, ικανοποιητικός αριθµός πυρήνων διαµέτρου 100mm
από τη συµπυκνωθείσα στρώση, προς επανάληψη των παραπάνω ελέγχων, ώστε να καθοριστεί
επακριβώς η επιφάνεια που διαστρώθηκε µε το εκτός των προδιαγραφών ασφαλτόµιγµα. Η έκταση
και η µεθοδολογία της συµπληρωµατικής δειγµατοληψίας θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. Το
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Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test
sieves, nominal size of apertures. ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων αδρανών. Μέρος 2: Προσδιορισµός
κοκκοµετρικής διαβάθµισης. Εργαστηριακά κόσκινα, ονοµαστικό άνοιγµα βροχίδων.
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble binder content -Ασφαλτοµίγµατα. Μέθοδοι δοκιµές ασφαλτικών θερµής ανάµιξης. Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό
συνδετικό.
Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34: Marshall test -- Ασφαλτικά µίγµατα Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 34: ∆οκιµή Marshall
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µίγµα εκτός προδιαγραφών θα αποµακρύνεται και θα αντικαθίσταται από νέο SMA ασφαλτόµιγµα.
Όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα δειγµατοληψίας, ελέγχων και αποκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά
και µόνο τον Ανάδοχο.

4.4. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΣΤΡΩΣΗ
Η συµπυκνωµένη στρώση, πριν την απόδοση στην κυκλοφορία, θα ελέγχεται ως προς το ποσοστό
των κενών, το βαθµό συµπύκνωσης, το πάχος, την οµαλότητα και την απόκλιση από το υψόµετρο
της τελικής επιφάνειας.
α) Ποσοστό κενών
Για τον καθορισµό του ποσοστού των κενών αποκόπτονται τρεις πυρήνες, διαµέτρου 100 mm,
ανά 6000m2 συµπυκνωµένης επιφάνειας. Οι θέσεις δειγµατοληψίας καθορίζονται από την
Υπηρεσία κατά τυχαίο τρόπο. Πριν από τον προσδιορισµό των κενών αποκόπτεται από την
πάνω επιφάνεια του πυρήνα, µε κατάλληλο δισκοπρίονο, λωρίδα πάχους µέχρι 1 cm για να
αποµακρυνθεί το τµήµα του ασφαλτοµίγµατος του οποίου η σύνθεση έχει µεταβληθεί λόγω
έµπηξης λιθοσυντρίµµατος στην επιφάνεια (παρ7.5). Το µέσο ποσοστό κενών αέρος που
λαµβάνεται θα πρέπει να είναι µικρότερο από ή ίσο του 6% και µεγαλύτερο ή ίσο του ποσοστού
των κενών του µίγµατος της µελέτης σύνθεσης. Επίσης, καµία µεµονωµένη τιµή ποσοστού
κενών αέρος δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από την παραπάνω µέγιστη και
ελάχιστη τιµή, αντίστοιχα. Το ποσοστό των κενών θα υπολογίζεται µε την ίδια µέθοδο
(προδιαγραφή) που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των κενών κατά τη µελέτη σύνθεσης.
Οι οπές που δηµιουργούνται θα γεµίζονται µε ασφαλτικό µίγµα ίδιο µε αυτό που έγινε η
διάστρωση.
β) Βαθµός συµπύκνωσης
Από πυρήνες που ελήφθησαν για τον καθορισµό των κενών θα καθορίζεται και ο βαθµός
συµπύκνωσης. Όλες οι τιµές φαινόµενης πυκνότητας συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος που
λαµβάνονται από τους πυρήνες θα πρέπει να µην είναι µικρότερες από το 97% της µέσης τιµής
της φαινόµενης πυκνότητας των δοκιµίων Marshall που συµπυκνώνονται στο εργαστήριο.
γ) Πάχος συµπυκνωµένης στρώσης
Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης θα καθορίζεται από τη λήψη πυρήνων και η µέση τιµή
του πάχους τουλάχιστον τριών πυρήνων ανά 6000 m2 πρέπει να µην διαφέρει από το πάχος
που έχει προδιαγραφεί περισσότερο από 5mm. Οι θέσεις λήψης των πυρήνων θα καθορίζονται
από την Υπηρεσία και θα καταγράφονται στο αρχείο.
δ) Οµαλότητα
Η επιµήκης και εγκάρσια οµαλότητα της τελικής επιφάνειας θα είναι εντός των ορίων που
καθορίζονται στη παράγραφο 4.1 της ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04.
ε) Υψόµετρο τελικής επιφάνειας
Το υψόµετρο της επιφάνειας της αντιολισθηρής στρώσης από SMA θα είναι εντός των ορίων
που καθορίζονται στη παράγραφο 4.1 της ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04.

4.5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι περιοχές που διαστρώθηκαν µε ασφαλτόµιγµα ασφαλτικής σκυροµαστίχης το οποίο
διαπιστώθηκε ότι είναι εκτός προδιαγραφών και/ή δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται
στις παραγράφους 9.3 (α), (β), (γ) και (δ) θα αποκαθίστανται µε αποξήλωση της στρώσης σε όλο
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το βάθος και αντικατάσταση του υλικού µε νέο µίγµα ασφαλτικής σκυροµαστίχης που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. Η διάστρωση και η συµπύκνωση του νέου µίγµατος πρέπει
να γίνεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις για την συµπύκνωση την οµαλότητα και
τα τελικά υψόµετρα της προδιαγραφής αυτής.
Όταν τα υψόµετρα της επιφάνειας δεν πληρούν τις απαιτήσεις η αποκατάσταση θα γίνεται σε όλη
της έκταση που παρουσιάζει την ατέλεια αυτή µε ελάχιστο µήκος διάστρωσης 15 m και πλάτος όσο
το πλάτος της αρχικής διάστρωσης. Όταν ο αριθµός των επιφανειακών ανωµαλιών ξεπερνά τα
όρια που προδιαγράφονται στην παράγραφο 4 της ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, η περιοχή προς
αποκατάσταση θα έχει µήκος 300m ή 75 m, ανάλογα µε την περίπτωση, και πλάτος ίσο µε το
σύνολο του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας που προσβάλλονται, ή τέτοια που θα καθορίζεται
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό ως αναγκαία για την επίτευξη των απαιτήσεων του παρόντος
Άρθρου.

4.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Όλες οι ρυθµίσεις της κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνονται µε πρωτεύοντα σκοπό την ασφάλεια των
χρηστών της οδού, των µηχανηµάτων κατασκευής και του προσωπικού στο έργο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την εκτροπή
της κυκλοφορίας από το τµήµα προς διάστρωση χωρίς να προκαλούνται υπερβολικές
καθυστερήσεις και λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου
κινδύνου να συµβούν ατυχήµατα. Ο αποκλεισµός του τµήµατος και η εκτροπή της κυκλοφορίας θα
γίνονται σύµφωνα µε τους σχετικούς Εθνικούς Κανονισµούς και Οδηγίες.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απόδοση του διαστρωθέντος τµήµατος στην κυκλοφορία.
Οποιαδήποτε οχήµατα συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που χρησιµοποιούνται για την
κατασκευή επιτρέπεται να κινηθούν πάνω στη διαστρωθείσα στρώση µόνο µετά από πλήρη
συµπύκνωση αυτής και εφ’όσον η θερµοκρασία στην επιφάνεια της στρώσης είναι µικρότερη των
40οC.

5.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του
έργου.
Το απασχολούµενο προσωπικό θα είναι εφοδιασµένο µε προστατευτικά υποδήµατα εργασίας,
γάντια και προστατευτική ενδυµασία για την αποφυγή επαφής των ασφαλτικών µε το δέρµα.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά τον καθαρισµό ή τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των
ακροφυσίων. Απαγορεύεται οι εκκένωση ασφαλτικού υλικού σε δανειοθαλάµους, οχετούς ή
αύλακες.

6.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η επιµέτρηση και πληρωµή θα γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο διαστρωθείσης µε ασφαλτική
σκυροµαστίχη επιφάνειας.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται: το κόστος προµήθειας και µεταφοράς, (ανεξαρτήτως
αποστάσεως) όλων των απαιτούµενων υλικών, η απασχόληση του προσωπικού που απαιτείται για
την ολοκλήρωση των εργασιών, η ανάµιξη, διάστρωση και συµπύκνωση, η συγκολλητική στρώση
(υλικό και ψεκασµός), ο καθαρισµός της υπάρχουσας επιφάνειας (εάν απαιτείται), η αποµάκρυνση
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πλεοναζόντων υλικών από το έργο µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η ρύθµιση της
κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών και ότι άλλο πιθανόν θα απαιτηθεί για την πλήρη
ολοκλήρωση των εργασιών.
Η αφαίρεση των διαγραµµίσεων της οδού, που αναφέρεται στην παράγραφο Α∆.7.1, δεν
περιλαµβάνεται στην τιµή και θα επιµετράται ιδιαιτέρως (εκτός εάν άλλως καθορίζεται στα
συµβατικά τεύχη).
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