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Εισαγωγή
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή εντάσσεται στη σειρά των Π.Ε.ΤΕ.Π που έχουν προετοιµασθεί από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε και το ΙΟΚ και οι οποίες πρόκειται να εφαρµοστούν στην κατασκευή των δηµοσίων τεχνικών
έργων στην χώρα, µε σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό
σύνολο.
Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να εκδώσει τις ΠΕΤΕΠ ως Ελληνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ ΤΠ – ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισµό
σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισµό σύστασης και
λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης.
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Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

1

Αντικείµενο

Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η παραγωγή και διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέµατος
κλειστoύ τύπου.
Οι ασφαλτικές στρώσεις διακρίνονται σε: επιφανειακή στρώση (στρώση κυκλοφορίας), συνδετική στρώση,
ισοπεδωτική (εξοµαλυντική) στρώση και ασφαλτική βάση.
Τα αναφερόµενα στην παρούσα Προδιαγραφή έχουν εφαρµογή και κατά την εκτέλεση των έργων
κατασκευής και συντήρησης των ασφαλτικών στρώσεων.
Η χρήση της παρούσας Προδιαγραφής για σύνταξη σχετικών µελετών εναπόκειται στην κρίση των
µελετητών και του ΚτΕ.

2

Τυποποιητικές παραποµπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων,
χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και
κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε
χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρµογή στην παρούσα όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτή, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον
αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ EN 12591

Bitumen and bituminous binders - Specifications for paving grade
bitumens -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για
ασφάλτους οδοστρωσίας.

ΕΛΟΤ EN 14023

Bitumen and bituminous binders - Framework specification for polymer
modified bitumens -- Άσφαλτος και συνδετικά ασφαλτικών – Πλαίσιο
προδιαγραφών - για τροποποιηµένη άσφαλτο µε πολυµερή.

ΕΛΟΤ EN 12697-1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 1: Soluble
binder content – Ασφαλτοµίγµατα Μέθοδοι δοκιµής θερµού
ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό

ΕΛΟΤ EN 12697-3

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 3: Bitumen
recovery: Rotary evaporator -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής
θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 3: Ανάκτηση ασφάλτου:
Περιστρεφόµενος αποστακτήρας.

ΕΛΟΤ EN 12697-5 +Α1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 5:
Determination of the maximum density -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι
δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 5: Προσδιορισµός της
µέγιστης πυκνότητας.

ΕΛΟΤ EN 12697-6 +Α1

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.
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ΕΛΟΤ EN 12697-8

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.

ΕΛΟΤ EN 12697-12

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

ΕΛΟΤ EN 12697-22

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 22: Wheel
tracking -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού
ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 22: ∆οκιµή τροχαυλάκωσης

ΕΛΟΤ EN 12697-23

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 23:
Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimens -Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος
23: Προσδιορισµός της έµµεσης εφελκυστικής αντοχής δοκιµίων
ασφάλτου.

ΕΛΟΤ EN 12697-34+Α1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 34:
Marshall test -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού
ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 34: ∆οκιµή Marshall.

ΕΛΟΤ EN 12697-35+Α1

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 35:
Laboratory mixing -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού
ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 35: Ανάµιξη στο εργαστήριο.

ΕΛΟΤ EN 12697-39

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 39: Binder
content by ignition -- Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού
ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 39: Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε
συνδετικό υλικό µε ελεγχόµενη καύση.

ΕΛΟΤ EN 13036-1

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 1:
Measurement of pavement surface macrotexture depth using a
volumetric patch technique -- Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και
αεροδροµίων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Μέτρηση του βάθους της
µακροδοµής της επιφάνειας µε την βοήθεια της τεχνικής µέτρησης όγκου
κηλίδας.

ΕΛΟΤ EN 13036-7

Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 7:
Irregularity measurement of pavement courses : the straightedge test -Χαρακτηριστικά επιφάνειας οδών και αεροδροµίων Χαρακτηριστικά
επιφάνειας οδών και αεροδροµίων - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 7:
Μέτρηση ανωµαλιών των στρώσεων κύλισης των οδοστρωµάτων
(τελική στρώση) : Μέθοδος κανόνα.

ΕΛΟΤ EN 45011

General requirements for bodies operating product certification systems
-- Γεvικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίvoυv σε πιστoπoίηση
πρoϊόvτωv.

ΕΛΟΤ EN 1097-2

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
θρυµµατισµό
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ΕΛΟΤ EN 1097-6

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6:
Determination of particle density and water absorption -- για τον
προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 6. Προσδιορισµός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης
του νερού.

ΕΛΟΤ EN 1097-7

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.

ΕΛΟΤ EN 933-2

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
κοκκοµετρικών κλασµάτων – Κόσκινα δοκιµών, ονοµαστικό µέγεθος
διατοµών κοσκίνων

ΕΛΟΤ EN 933-3

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of
particle shape - Flakiness index -- ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των
αδρανών Μέρος 3: Προσδιορισµός της µορφής των κόκκων. ∆είκτης
πλακοειδούς

ΕΛΟΤ EN 933-5

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of
percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate
particles -- ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 5:
Προσδιορισµός του ποσοστού % των συνθλιµµένων και θραυσµένων
επιφανειών σε χονδρόκοκκα αδρανή

ΕΛΟΤ EN 933-8

Test for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of
fines - Sand equivalent test -- Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου
κλάσµατος (παιπάλης) – ∆οκιµή ισοδύναµου άµµου

ΕΛΟΤ EN 933-9

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.

ΕΛΟΤ EN 933-10

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of
fines - Grading of fillers (air jet sieving) -- ∆οκιµές για τον προσδιορισµό
των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Μέρος 10:
Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος (παιπάλης) - Κοκκοµετρική
διαβάθµιση των φίλλερ (κοσκίνισµα µε ρεύµα αέρα).

ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2

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.

ΕΛΟΤ EN 1426

Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetration -Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της διείσδυσης
µε βελόνα.

ΕΛΟΤ EN 1427

Bitumen and bituminous binders - Determination of softening point Ring and Ball method -- Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών Προσδιορισµός του σηµείου µαλάκυνσης - Μέθοδος δακτυλιδίου

ΕΛΟΤ EN 1744-1

Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis - ∆οκιµές για τον προσδιορισµό των χηµικών ιδιοτήτων των αδρανών Μέρος 1: Χηµική ανάλυση.
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Όροι και ορισµοί

3.1 Ασφαλτικό σκυρόδεµα: είναι το µίγµα ασφάλτου και αδρανών συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης.
Τα αδρανή σχηµατίζουν µία αλληλοσυνδεδεµένη δοµή, η οποία έχει τη µεγαλύτερη συµµετοχή στην αντοχή
του µίγµατος σε ευστάθεια κατά τη φόρτιση.
3.2 Επιφανειακή στρώση: είναι η ανώτερη ασφαλτική στρώση που έρχεται σε άµεση επαφή µε την
κυκλοφορία, και ως εκ τούτου πρέπει να παρέχει οµαλή, άνετη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης.

3.3 Συνδετική στρώση: είναι η ασφαλτική στρώση µεταξύ της επιφανειακής στρώσης και ασφαλτικής
βάσης. Η στρώση αυτή παρέχει µια οµαλή επιφάνεια, µε τις επιθυµητές κλίσεις, επί της οποίας διαστρώνεται
η στρώση κυκλοφορίας. Η συνδετική στρώση έχει συνήθως πάχος 4,0 - 10,0 cm.

3.4 Ισοπεδωτική (εξοµαλυντική) στρώση: είναι η ασφαλτική στρώση µεταβλητού πάχους που
διαστρώνεται πάνω σε υφιστάµενη παλαιά επιφάνεια οδοστρώµατος για την επίτευξη της απαιτούµενης
επίκλισης του οδοστρώµατος, ή την εξάλειψη επιφανειακών ανωµαλιών. Επί της ισοπεδωτικής στρώσης
διαστρώνονται οι προβλεπόµενες επικείµενες στρώσεις.
3.5 Η ασφαλτική βάση: κατασκευάζεται σε µία ή περισσότερες στρώσεις πάχους 5,0 - 10,0 cm.
Συνιστάται η ασφαλτική βάση, σε περίπτωση που έχει πάχος έως 10 cm, να διαστρώνεται εφ’ άπαξ.
Επίσης:
• Το Ασφαλτικό Σκυρόδεµα χαρακτηρίζεται εν συντοµία από τα γράµµατα ΑΣ και έναν αριθµό
που δηλώνει το κόσκινο διέλευσης των αδρανών, π.χ. ΑΣ 12 δηλώνει ασφαλτικό σκυρόδεµα µε
αδρανή συγκρατούµενα έως και 10% κατά βάρος από κόσκινο βροχίδας 12 mm.
• Κατά τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και το ονοµαστικό µέγεθος του χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου
αδρανούς.
• Στην περίπτωση του λεπτόκοκκου αδρανούς το συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο
αναφοράς ανέρχεται έως και στο 15%.

4

Ενσωµατούµενα υλικά

4.1 Συνδετικό υλικό
Το συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέµατος για όλες τις στρώσεις, είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας
τύπου 20/30, 35/50, 50/70 ή 70/100, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12591. (Πίνακες 1
και Α.1. )
Ο τύπος που θα χρησιµοποιηθεί θα καθορίζεται από τον µελετητή, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες
της περιοχής του έργου και τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας. Σε περιπτώσεις αξιοποίησης
ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και άσφαλτος 100/150.
Για την κατασκευή της επιφανειακής στρώσης, της συνδετικής στρώσης και της ασφαλτικής βάσης,
χρησιµοποιείται κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 35/50 ή 50/70 ή 70/100.
Άσφαλτος 20/30 χρησιµοποιείται µόνον σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του Μελετητή (σκληρή
άσφαλτος).
Το συνδετικό υλικό των µιγµάτων που προορίζονται για την συντήρηση ή/ και ενίσχυση παλαιών
οδοστρωµάτων (αποκατάσταση της επιφανειακής στρώσης κ.λπ.), ιδιαίτερα σε αυτοκινητοδρόµους ή
δρόµους µε υψηλή κυκλοφορία, µπορεί να είναι και τροποποιηµένη άσφαλτος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του Πρότυπου ΕΛΟΤ EN 14023, [Πίνακας 1 και Α.1 (Ν)] ή [Πίνακα 4 και Α.4 (Ν)], ανάλογα µε τον τύπο του
πολυµερούς που χρησιµοποιείται.
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Η τροποποιηµένη άσφαλτος (άσφαλτος και πολυµερές) συντίθεται σε κατάλληλες µονάδες πριν από την
ανάµιξή της µε τα αδρανή.
Για τη χρήση της τροποποιηµένης ασφάλτου θα συντάσσεται ειδική µελέτη, στην οποία θα περιέχονται, πλην
της µελέτης σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος, και αποδεικτικά στοιχεία περί της αποτελεσµατικότητας και των
βελτιώσεων που επέρχονται από τη χρήση της συγκεκριµένης τροποποιηµένης ασφάλτου έναντι της κοινής
ασφάλτου οδοστρωσίας, µε βάση τις εργαστηριακές δοκιµές που προδιαγράφονται από τη σειρά των
Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12697.
Σε ασφαλτοµίγµατα για επιφανειακές στρώσεις, όταν χρησιµοποιείται περισσότερο από 10%, κατά βάρος,
ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα µε κοινή άσφαλτο οδοστρωσίας και η άσφαλτος που πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί είναι επίσης κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας, θα πρέπει να επιλέγεται τύπος ασφάλτου τέτοιος
ώστε η προκύπτουσα τιµή της Εισδυτικότητας ή του Σηµείου Μάλθωσης να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις
της κοινής ασφάλτου που αρχικά ήθελε επιλεχθεί άνευ της προσθήκης ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος. Οι
υπολογισµοί για τον προσδιορισµό των παραπάνω δύο τιµών θα γίνονται σύµφωνα µε τις εξισώσεις που
δίνονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.
Σε ασφαλτοµίγµατα για συνδετικές στρώσεις, ισοπεδωτική και ασφαλτική βάση, τα ανωτέρω ισχύουν για
ποσοστό εµπεριεχοµένου ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος περισσότερο από 20%.
Για ποσοστά µικρότερα από τα ανωτέρω εµπεριεχοµένου ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος δεν απαιτείται ο
προσδιορισµός της προκύπτουσας εισδυτικότητας ή σηµείου µάλθωσης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί η
άσφαλτος που χρησιµοποιείτο και άνευ εξ ανακυκλώσεως υλικού.

4.2 Αδρανή υλικά
Τα αδρανή υλικά (χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα) πρέπει να είναι καθαρά, οµοιόµορφης ποιότητας, συµπαγή,
απαλλαγµένα από αποσαθρωµένα τεµάχια, σβώλους αργίλου, αργιλούχες επικαλύψεις και γενικά
οποιασδήποτε φύσης περιβλήµατα.
Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά
Το χονδρόκοκκο αδρανές (υλικό συγκρατούµενο στο κόσκινο 2 mm) θα είναι λατοµικής προέλευσης ή από
φυσικά αµµοχάλικα ή σκωρίες κατάλληλης σκληρότητας και ανθεκτικότητας, και θα παράγεται µε πολλαπλή
θραύση.
Το χονδρόκοκκο αδρανές για την ασφαλτική βάση, τη συνδετική στρώση, την ισοπεδωτική στρώση ή την
επιφανειακή στρώση, όπου αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να πληροί και τις παρακάτω
απαιτήσεις:
α)

Η φθορά κατά τη δοκιµή θρυµµατισµού από τριβή και κρούση κατά Los Angeles σύµφωνα µε το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2 (άρθρο 5), πρέπει να είναι: ≤ 40%, για υπεραστικούς ή αστικούς
δρόµους στο Επαρχιακό, ή Νοµαρχιακό, ή Εθνικό δίκτυο, µε µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση και ≤ 30% για τους υπόλοιπους δρόµους µε δύο ή περισσότερες λωρίδες ανά
κατεύθυνση.

β)

Το σχήµα του χονδρόκοκκου αδρανούς καθορίζεται από το δείκτη πλακοειδούς, σύµφωνα µε το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3, η τιµή του οποίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25.

γ)

Η ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιµή υγείας) θα εκτελείται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1367-2, µε θειικό µαγνήσιο. Η απώλεια βάρους θα είναι µικρότερη του 18%.

Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί χονδρόκοκκο αδρανές υλικό προερχόµενο από θραύση φυσικών
χαλικιών από ορυχεία ή ποτάµια, το ποσοστό των κόκκων µε µία ή περισσότερες επιφάνειες προερχόµενες
από θραύση και σύνθλιψη πρέπει να είναι ≥ 50%, κατά βάρος, και το ποσοστό των 'τελείως' σφαιρικών
κόκκων πρέπει να είναι < 10%, κατά βάρος. Οι παραπάνω έλεγχοι θα γίνονται σύµφωνα µε το πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-5.
Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθούν σκωρίες για την παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα
εκτελούνται και οι παρακάτω έλεγχοι:
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α)

Σταθερότητα όγκου, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1744-1, (παράγραφος 19.3), όταν
χρησιµοποιούνται σιδηροσκωρίες και

β)

Αποσύνθεση διττανθρακικού πυριτίου ή/ και αποσύνθεση σιδήρου, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ
EN 1744-1, (παράγραφοι 19.1 και 19.2, του Προτύπου αντίστοιχα), όταν χρησιµοποιούνται
ψυχόµενες στον αέρα σκωρίες υψικαµίνου (Air cooled blast furnace slags)

Η ευστάθεια όγκου (ποσοστό µεταβολής του όγκου) των αδρανών από σιδηροσκωρίες, πρέπει να είναι ≤
3,5%. H αποσύνθεση των ψυχόµενων στον αέρα σκωριών υψικαµίνου θα πρέπει να είναι µηδενική και στις
δύο περιπτώσεις.
Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του χονδρόκοκκου υλικού για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα βρίσκονται εντός
των ορίων του παρακάτω Πίνακα 1.
Πίνακας 1 - Όρια κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων χονδρόκοκκου αδρανούς για ασφαλτικών στρώσεων
Ονοµαστικό άνοιγµα
οπής κόσκινοu
κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-2
(mm)
63
(50)(1)

∆ιερχόµενο ποσοστό %
(κατά βάρος)
Χ-40

90-99

(37,5)

(90-100)

(25,0)
20
(19,0)

20-55
0-15

12,5
(12,5)
10
(9,5)
4,0
(4,75)

0-5

(1)

Χ-10

100
90-99
(95-100)

100
90-99

-

(90-100)

100
90-99

25-60

(90-100)

100
90-99

40-75

0-10

0-10

5-25

10-30

0-2

0-2

-

(0-5)

(0-5)

0-10

0-10

-

-

-

-

-

1,0
(1,18)

Χ-12,5

20-55

2,0
(2,36)

Χ-20

100

40
31,5

Χ-25

(85-100)

0-2

0-2

(0- 5)

(0-5)

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2 και τα αντίστοιχα όρια.

Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά
Τα λεπτόκοκκα αδρανή (υλικά ονοµαστικού µεγέθους 2 mm και συγκρατούµενα στο κόσκινο 0,063 mm) θα
αποτελούνται από θραυστή άµµο κατάλληλου πετρώµατος, ή φυσική άµµο, ή θραυστή άµµο σκωριών, ή
από συνδυασµό αυτών. Ειδικά για την επιφανειακή στρώση η άµµος θα προέρχεται από θραύση
πετρωµάτων µε φθορά κατά Los Angeles ≤ 30% (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-2).
Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των λεπτόκοκκων υλικών για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις θα ανταποκρίνεται
στα όρια των κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων που δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα 2.
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Πίνακας 2 - Όρια κοκκοµετρικών διαβαθµίσεων λεπτόκοκκου αδρανούς υλικού για ασφαλτικές
στρώσεις.
Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2

(1)

∆ιερχόµενο ποσοστό %
(κατά βάρος)

(mm)

Λ-4

6,3

100

4,0

85-99

(4,75)(1)

(100)

Λ-2

100

2,0

70-95

85-99

(2,36)

(75-100)

(95-100)

1,0

45-70

60-95

(1,18)

(50-74)

(85-100)

0,5

23-47

40-80

(0,6)

(28-52)

(65-90)

0,25

6-25

20-50

(0,30)

(8-30)

(30-60)

0,063

0-15

0-15

(0,075)

(0-16)

(0-16)

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟτ EN 933-2:1995 και τα αντίστοιχα όρια

Το λεπτόκοκκο κλάσµα των αδρανών (< 2,0 mm) πρέπει να έχει ισοδύναµο άµµου (Sand Equivalent)
µεγαλύτερο του 55, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-8.
Παιπάλη
Η παιπάλη, το πολύ λεπτό υλικό που διέρχεται από το κόσκινο ανοίγµατος 0,063 mm, µπορεί να είναι από
ασβεστόλιθο, σκωρίες, υδράσβεστο, τσιµέντο Portland, ιπτάµενη τέφρα, ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
υλικό. ελεύθερο αργιλικών προσµίξεων.
Η παιπάλη κατά την ώρα της ενσωµάτωσής της θα πρέπει να είναι επαρκώς ξηρή για να ρέει, η δε
κοκκοµετρική της διαβάθµιση, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-10, θα πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις του Πίνακα 3:
Πίνακας 3 - Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης παιπάλης
Ονοµαστικό άνοιγµα οπής κόσκινου κατά το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2
(mm)

∆ιερχόµενο ποσοστό %
(κατά βάρος)

2

100

0,125

85-100

0,063

75-100

Όταν το ποσοστό της παιπάλης στο µίγµα των αδρανών είναι µεγαλύτερο από 3%, πρέπει να γίνεται
έλεγχος ως προς την περιεκτικότητα σε υλικά υψηλής πλαστικότητας (π.χ. διογκούµενη άργιλο) µε τον
προσδιορισµό της τιµής του δείκτη “µπλε του µεθυλενίου” (MBF), σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-9.
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Κατά κανόνα η επιτρεπτή τιµή MBF για τα ασφαλτοµίγµατα όλων των στρώσεων είναι ≤ 10 g/kg. Υψηλότερες
τιµές γίνονται αποδεκτές εφ' όσον ο λόγος παιπάλης προς άσφαλτο ευρίσκεται εντός της περιοχής 0,6-1,2.
Πέραν των παραπάνω ελέγχων θα προσδιορίζεται η πυκνότητα και η υδατοαπορρόφηση των χονδρόκοκκων
και λεπτόκοκκων αδρανών, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1097-6, παράγραφος 7,8 ή 9, ανάλογα µε το
µέγεθος των κόκκων. Επίσης θα προσδιορίζεται και η πυκνότητα της παιπάλης σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ EN 1097-7.
Η υδατοαπορροφητικότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.
Αδρανή υλικά από ανακύκλωση ασφαλτοµίγµατος
Ως αδρανή υλικά για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν και προϊόντα
ανακύκλωσης παλαιών ασφαλτικών. Το µέγιστο µέγεθος αδρανών υλικών του ανακυκλούµενου
ασφαλτοµίγµατος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των αδρανών υλικών του νέου
µίγµατος.
Οι ιδιότητες των αδρανών υλικών που εµπεριέχονται στο ανακυκλούµενο ασφαλτόµιγµα θα πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κανονικών αδρανών υλικών του νέου ασφαλτοµίγµατος.
Οι έλεγχοι επί τoυ προς χρήση υλικού από ανακύκλωση θα γίνονται σε θρυµµατισµένο υλικό στην τελική του
µορφή µε την οποία θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή του τελικού ασφαλτοµίγµατος.

4.3 Μίγµα αδρανών υλικών
Τα χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανή θα προσκοµίζονται στο συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοµίγµατος
σε δύο ή περισσότερα χωριστά κλάσµατα. Η παιπάλη συνιστάται να προσκοµίζεται και να προστίθεται
ξεχωριστά, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ασφαλτοµίγµατος σε περιεκτικότητα παιπάλης.
Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ενιαίου µίγµατος αδρανών υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι η κοκκοµετρική
του διαβάθµιση ικανοποιεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής.
Το µίγµα των αδρανών υλικών που προκύπτει από τη σύνθεση των χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και
παιπάλης πρέπει να έχει κοκκοµετρική διαβάθµιση εντός των ορίων που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 4,
για το συγκεκριµένο τύπο ασφαλτοµίγµατος. Η γραφική απεικόνιση των ορίων του παρακάτω Πίνακα 4, για
κάθε ασφαλτικό σκυρόδεµα, δίνεται στα παρακάτω Σχήµατα 1 έως 5.
Η τελική κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών υλικών προερχόµενη από τη σύνθεση αυτών θα
πρέπει να είναι οµαλή, παράλληλη µε τις οριακές καµπύλες και κατά το δυνατόν να µην διέρχεται από την
κρίσιµη ζώνη που αντιστοιχεί στον τύπο του ασφαλτικού σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα
5.
Για εφαρµογές σε οδούς βαριάς κυκλοφορίας η τελική καµπύλη του µίγµατος αδρανών υλικών συνιστάται να
διέρχεται κάτω από την περιοχή που ορίζεται από την κρίσιµη ζώνη.
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Πίνακας 4 - Όρια κοκκοµετρικής διαβάθµισης µίγµατος αδρανών υλικών για ασφαλτικό σκυρόδεµα
κλειστού τύπου

Ονοµαστικό άνοιγµα οπής
κόσκινου κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-2

Τύπος ασφαλτοµίγµατος
ΑΣ 40

ΑΣ 31,5

ΑΣ 20

Σ 12,5

ΑΣ 10

(mm)
63
(50) (1)
40
(37,5)
31,5
(25,0)

100
90-100

100

-

90-100

100

-

90-100

100

56-80

-

90-100

100

-

90-100

20

58-81

(19)

(56-80)

12,5
(12,5)

-

10

58-81

(9,5)

(56-80)

4

20-50

26-56

31-61

39-70

49-80

(4,75)

(23-53)

(29-59)

(35-65)

(44-74)

(55-85)

2

14-39

18-43

21-46

25-55

29-63

(2,36)

(15-41)

(19-45)

(23-49)

(28-58)

(32-67)

0,25

3-15

4-16

4-18

4-19

6-21

(0,30)

(4-16)

(5-17)

(5-19)

(5-21)

(7-23)

0,063

0-5

1-6

1-7

1-9

1-9

(0,075)

(0-6)

(1-7)

(2-8)

(2-10)

(2-10)

Προτεινόµενα µεγέθη χονδρόκοκκων αδρανών
Χ-40 &
Χ-25

Χ-25

Χ-20

Χ-12,5

Χ-10

Συνιστώµενα πάχη µεµονωµένης στρώσης (mm)
70-100

50-80

40-60

25-40

<30

Προτεινόµενη χρήση
Ισοπεδωτική στρώση
Επιφανειακή στρώση
Συνδετική στρώση
Ασφαλτική βάση
(1)

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2 και τα αντίστοιχα όρια
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Πίνακας 5 - Κρίσιµες ζώνες τελικής κοκκοµετρικής καµπύλης µίγµατος αδρανών υλικών
Ονοµαστικό άνοιγµα οπής
κόσκινου κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 933-2

Τύπος ασφαλτοµίγµατος
ΑΣ40

ΑΣ 31,5

ΑΣ20

ΑΣ12,5

ΑΣ10

4

32.0-32. Ο

37,0-37,0

(4,75/1)

(37,5-37,5)

(39,5-39,5)

-

-

-

2

21,0-26,0

24,5-29,0

32,3-32,3

36,3-36,3

44,0-44,0

(2,36)

(23,3-27,3)

(26,8-30,8)

(34,6-34,6)

(mm)

1

14,0-20,0

17,0-22,7

20,5-26,5

(1,18)

(15,5-21,5)

(18,1-24,1)

(22,3-28,3)

0,5

11,0-14,0

13,0-16,0

15,7-18,5

(0,6)

(11,7-15,7)

(13,6-17,6)

(16,7-20,7)

0,25

9,0-9,0

10,4-10,4

(0,3)

(10-10)

(11,4-11,4)

13,7-13,7

(39,1-39,1) (47,2-47,2)
23,5-29,7

29,5-35,0

(25,6-31,6) (31,6-37,6)
18,0-21,0

22,0-25,0

(19,1-23,1) (23,5-27,5)
14,0-14,0

17,0-17-0

(15,5-15,5) (18,7-18,7)
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(1) Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2 και τα αντίστοιχα όρια

Οι διαβαθµίσεις που δίνονται στον προηγούµενο Πίνακα 4 αντιστοιχούν σε ίδια (ή περίπου ίδια) φαινόµενη
πυκνότητα χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών. Σε περίπτωση που οι φαινόµενες πυκνότητες των
κλασµάτων διαφέρουν περισσότερο από 0,20 g/cm3, θα γίνεται ανάλογη προσαρµογή στην τελική καµπύλη
του µίγµατος για να ληφθεί υπόψη η προκύπτουσα ογκοµετρική διαφορά.

4.4 Μελέτη σύνθεσης ασφαλτικού σκυροδέµατος
4.4.1 Γενικά
Η µελέτη σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος αποσκοπεί στον καθορισµό των αναλογιών των κλασµάτων των
αδρανών (χονδρόκοκκων, λεπτόκοκκων και παιπάλης) και της περιεκτικότητας συνδετικού υλικού, για να
επιτευχθεί βελτιστοποίηση των µηχανικών ιδιοτήτων και της συµπεριφοράς του ασφαλτοµίγµατος. Κατά τη
µελέτη γίνεται επίσης έλεγχος των µηχανικών και των φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών.
Ο προσδιορισµός των αναλογιών των κλασµάτων των αδρανών γίνεται µε διάφορες µεθόδους ενώ ο
προσδιορισµός της βέλτιστης περιεκτικότητας ασφάλτου οδοστρωσίας στο ασφαλτικό σκυρόδεµα γίνεται µε
την δοκιµή Marshall όπως περιγράφεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-34.
Η µελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο (πιστοποιηµένο
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 45011, µε αντιπροσωπευτικά δείγµατα υλικών (αδρανή, άσφαλτος, κ.λπ.) από
εκείνα που θα χρησιµοποιηθούν στην πράξη.
Πριν την έναρξη της µαζικής παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος για την εκτέλεση των εργασιών, θα ελέγχεται
η συµβατότητα του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος µε αυτό που καθορίσθηκε από τη µελέτη σύνθεσης όσον
αφορά την κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών, την περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό και τις
χαρακτηριστικές ιδιότητες του ασφαλτοµίγµατος.
Οι έλεγχοι συµβατότητας του παραγόµενου ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνονται από το ίδιο εργαστήριο
που εκπόνησε την µελέτη σύνθεσης, ή από άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, το οποίο θα αναλάβει και τον
συνεχή εργαστηριακό έλεγχο του ασφαλτοµίγµατος κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η τυχόν απόκλιση από τη µελέτη σύνθεσης, (στην κοκκοµετρική διαβάθµιση και το ποσοστό ασφάλτου), θα
διορθώνεται και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα επαναπροσδιορίζονται,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
4.4.2 Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέµατος
Το ασφαλτικό σκυρόδεµα από άσφαλτο οδοστρωσίας και τα αδρανή υλικά ή το ανακυκλωµένο
ασφαλτόµιγµα, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-35, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στον παρακάτω Πίνακα 6.
Πίνακας 6 - Χαρακτηριστικά ασφαλτικού σκυροδέµατος κλειστού τύπου για οδοστρώµατα οδών και
αεροδροµίων για όλες τις ασφαλτικές στρώσεις
Χαρακτηριστικά κριτήρια

Για όλες τις κατηγορίες οδών

Βαθµός συµπύκνωσης, κτύποι

2x75

Ευστάθεια, kN

> 8,0

Παραµόρφωση, mm

2,0 - 3,5 (1)

Κενά αέρος, (%)

3,0 - 5,0

Κενά που γέµισαν µε άσφαλτο, %

65 - 74

(1) Τα όρια της παραµόρφωσης διαµορφώνονται σε 2,0 – 4,5 σε περίπτωση χρήσης τροποποιηµένης ασφάλτου.
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Για όλες τις περιπτώσεις
Ονοµαστικό µέγεθος
µίγµατος αδρανών
(mm)

3%

4%

5%

(Κενά στο σκελετό των αδρανών)

40

> 10,0

> 11,0

>12,0

%

31,5

> 11,0

> 12,0

>13,0

20

> 12,0

> 13,0

>14,0

12,5

> 13,0

> 14,0

>15,0

10

> 14,0

> 15,0

>16,0

Κενά συµπυκνωµένων αδρανών

-

Για κενά αέρος

Το ποσοστό των κενών υπολογίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-8.
Η µέγιστη πυκνότητα του ασφαλτοµίγµατος προσδιορίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-5
Η φαινόµενη πυκνότητα συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος (bulk density) υπολογίζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 12697-6.

-

Οι τιµές που δίνονται στον Πίνακα 6 αναφέρονται σε δοκίµια διαµέτρου 100 mm (ή 101,6 mm), τα οποία
χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση των ασφαλτικών σκυροδεµάτων ΑΣ10, ΑΣ12,5, ΑΣ20 και ΑΣ31,5, (βλέπε
Πίνακα 4 της παρούσας).

-

Για τη σύνθεση του ασφαλτικού σκυροδέµατος ΑΣ40 χρησιµοποιούνται δοκίµια διαµέτρου 150 mm (152,4 mm)
και ύψους 95,2 mm. Τα δοκίµια, τα οποία παρασκευάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Asphalt Institute,
συµπυκνώνονται µε 2x112 κτύπους, µε τη συσκευή συµπύκνωσης Marshall, µε βάρος πίπτοντος σώµατος
10,2 kg. Λόγω του µεγαλύτερου µεγέθους δοκιµίων, η ελάχιστη επιτρεπτή τιµή της ευστάθειας είναι 18 kN και το
εύρος των επιτρεπτών τιµών παραµόρφωσης αυξάνεται σε 3,00 - 5,25 mm.

-

Για δοκίµια διαµέτρου 150 mm εφαρµόζονται οι διορθωτικοί συντελεστές ευστάθειας που δίνονται στον Πίνακα
του Παραρτήµατος Β της παρούσας.

Το ασφαλτικό σκυρόδεµα πρέπει επίσης να ικανοποιεί και τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) Ο λόγος παιπάλης/ ασφάλτου (ποσοστό παιπάλης προς ποσοστό ασφάλτου) θα κυµαίνεται µεταξύ
0,6 έως 1,2.
β) Ο λόγος των εφελκυστικών αντοχών των δοκιµίων που προκύπτει από την εκτέλεση δοκιµών µε
βάση τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12697-12 και ΕΛΟΤ EN 12697-23 θα πρέπει να είναι για µεν την
επιφανειακή στρώση ≈ 80%, για δε τις λοιπές ασφαλτικές στρώσεις ≈ 70%. Τα δοκίµια θα
παρασκευάζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως τα δοκίµια Marshall.
Για τη διασφάλιση της καλής συµπεριφοράς του τελικού µίγµατος της επιφανειακής στρώσης και της
συνδετικής στρώσης σε τροχοαυλάκωση συνιστάται να εκτελείται και η δοκιµή τροχοαυλάκωσης. Ο ρυθµός
τροχοαυλάκωσης και το βάθος τροχοαυλάκωσης κατά τη δοκιµή του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 12697-22 µε τη
µικρή συσκευή τροχοαυλάκωσης - Μοντέλο Α, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρακάτω
Πίνακα 7.
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Πίνακας 7 - Απαιτήσεις ρυθµού και βάθους τροχοαυλάκωσης

Περιγραφή θέσης

Θερµοκρασία
ελέγχου οC

Τροχοαυλάκωση
Ρυθµός
mm/h

Μικρής καταπόνησης:

Βάθος
mm

∆εν απαιτείται

αυτοκινητόδροµοι και λοιπές οδοί µε ΕΟ (1) < 1500
Μεσαίας έως υψηλής καταπόνησης:
αυτοκινητόδροµοι µε ΕΟ από 1501-4000, τµήµατα σε
ανωφέρεια / κατωφέρεια µε κλίση 3% - 10% και ΕΟ από 10012500, ή µε κλίση > 10% και ΕΟ από 501-1500, προσέγγιση σε
σηµατοδοτούµενο κόµβο ή πλατεία µε ΕΟ από 251-1000

45 οC

< 2,0

< 4,0

60 οC

< 5,0

< 7,0

Υψηλής έως πολύ υψηλής καταπόνησης:
αυτοκινητόδροµοι µε ΕΟ > 4000, τµήµατα σε ανωφέρεια/
κατωφέρεια µε κλίση 3% - 10% και ΕΟ > 2500, ή µε κλίση >
10% και ΕΟ > 1500, προσέγγιση σε σηµατοδοτούµενο κόµβο ή
πλατεία µε ΕΟ >1000
(1)

ΕΟ = Εµπορικά Οχήµατα (οχήµατα µικτού βάρους >1500 kg) στη λωρίδα υπολογισµού ανά ηµέρα

4.4.3 Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από το ασφαλτικό σκυρόδεµα της µελέτης
Οι µέγιστες επιτρεπόµενες αποκλίσεις ως προς την κοκκοµετρική διαβάθµιση και την περιεκτικότητα
ασφάλτου δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 8.
Πίνακας 8 - Επιτρεπόµενες αποκλίσεις από το ασφαλτόµιγµα της µελέτης
Κοκκοµετρική διαβάθµιση/
περιεκτικότητα ασφάλτου

Επιτρεπόµενη απόκλιση (%)

Μέγεθος κοσκίνου
> 12,5 mm

±8

10 mm (9,5 mm) (1) και 4 mm (4,75 mm)

±7

2 mm (2,36 mm)

±5 (6)

0,25 mm (0,3 mm)

±4 (5)

0,063 mm (0,075 mm)
Περιεκτικότητα ασφάλτου, κατά βάρος ασφαλτοµίγµατος
(1)

±2
±0,3

Εντός παρενθέσεως η σειρά κόσκινων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-2: και τα αντίστοιχα όρια.

Η εξάντληση των επιτρεποµένων αποκλίσεων πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα να βρεθεί η κοκκοµετρική
διαβάθµιση εκτός των οριακών τιµών που δίνονται στον προηγούµενο Πίνακα 4. Εφ' όσον το ασφαλτικό
σκυρόδεµα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του προηγούµενου Πίνακα 6, η ως άνω οριακή διαβάθµιση γίνεται
αποδεκτή.
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Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας

5.1 Παραγωγή ασφαλτοµίγµατος
Η παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίζουν
την οµοιοµορφία του ασφαλτοµίγµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής.
Η εγκατάσταση παραγωγής θα περιλαµβάνει:
-

δεξαµενές οµοιόµορφης θέρµανσης ασφάλτου,

-

κατάλληλο σύστηµα σωληνώσεων τροφοδοσίας ασφάλτου,

-

σύστηµα ελέγχου τροφοδοσίας ασφαλτικού συνδετικού υλικού στον αναµικτήρα,

-

συστήµατα ακριβείας για την οµοιόµορφη τροφοδότηση των αδρανών στον ξηραντήρα από δύο ή
περισσότερες αποθήκες (σιλό),

-

κατάλληλης δυναµικότητας ξηραντήρα αδρανών υλικών,

-

δυνατότητα διαχωρισµού αδρανών σε τρία τουλάχιστον κλάσµατα,

-

κατάλληλα διαµερίσµατα αποθήκευσης για την τροφοδότηση του αναµικτήρα (για συγκροτήµατα
παραγωγής ανά παρτίδες),

-

διάταξη ζύγισης των αδρανών υλικών που τροφοδοτούν τον αναµικτήρα,

-

όργανα µέτρησης της θερµοκρασίας των αδρανών υλικών και της ασφάλτου,

-

ρυθµιστικές διατάξεις του χρόνου ανάµιξης του µίγµατος,

-

κατάλληλους κονιοσυλλέκτες,

-

διάταξη ανάµιξης.

Προπαρασκευή ασφάλτου και αδρανών υλικών
Η άσφαλτος θα διατηρείται σε θερµοκρασία κατάλληλη για την παροχέτευσή της στον αναµικτήρα µέσω
αντλήσεως και την οµοιόµορφη κατανοµή της στο µίγµα.
Τα αδρανή υλικά θα ξηραίνονται, θα θερµαίνονται και θα εισέρχονται στον αναµικτήρα µε την ενδεδειγµένη
θερµοκρασία, έτσι ώστε το παραγόµενο ασφαλτόµιγµα να έχει τις ενδεδειγµένες θερµοκρασίες, ανάλογα µε
τον τύπο της ασφάλτου που χρησιµοποιείται.
Οι ενδεδειγµένες θερµοκρασίες ανά τύπο ασφάλτου, δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 9.
Πίνακας 9 - Ενδεδειγµένες θερµοκρασίες ανάµιξης ασφάλτου και αδρανών υλικών

Τύπος ασφάλτου

Ενδεδειγµένες θερµοκρασίες °C
Ασφάλτου

Αδρανών

Ασφαλτοµίγµατος

20/30

180

165-180

175

35/50

170

155-170

160

50/70

155

140-155

145

70/100

150

135-150

140

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται τροποποιηµένη άσφαλτος η περιοχή των απαιτούµενων
θερµοκρασιών για την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος θα καθορίζεται από τον παραγωγό αυτής.
Κατά την ανάµιξη των αδρανών υλικών µε την άσφαλτο θα τηρούνται οι ενδεδειγµένοι χρόνοι ανάµιξης των
υλικών που καθορίζονται από τον κατασκευαστή του συγκροτήµατος. Η προσθήκη των υλικών στον
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αναµικτήρα θα ακολουθεί τη σειρά χονδρόκοκκα - λεπτόκοκκα - παιπάλη και κατόπιν θα προστίθεται η
άσφαλτος ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµορφη διασπορά της στο µίγµα.
Ο συνολικός χρόνος ανάµιξης των αδρανών υλικών και της προστιθέµενης ασφάλτου δεν θα είναι
µικρότερος των 35 δευτερολέπτων.

5.2 Μεταφορά ασφαλτοµίγµατος
Τα ασφαλτικό σκυρόδεµα θα µεταφέρεται µε καθαρά οχήµατα των οποίων η καρότσα θα σκεπάζεται µε
κατάλληλο κάλυµµα προστασίας κατά τη µεταφορά ή την αναµονή προς εκφόρτωση.
Για τη διευκόλυνση της εκφόρτωσης του ασφαλτοµίγµατος επιτρέπεται ο ψεκασµός των εσωτερικών
τοιχωµάτων της καρότσας µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, το οποίο θα είναι απαλλαγµένο από διαλύτες
της ασφάλτου. Η χρήση πετρελαίου ή βενζίνης απαγορεύεται.
Τυχόν πλεονάζον υλικό θα αποµακρύνεται µε ανύψωση της καρότσας στο µέγιστο δυνατό ύψος ή/ και µε
χειρονακτική υποβοήθηση.

5.3 Προετοιµασία επιφάνειας
Εάν η επιφάνεια δεν ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόµενες στάθµες, επικλίσεις και οµαλότητα, θα
εκτελούνται οι απαιτούµενες συµπληρωµατικές εργασίες διαµόρφωσης για την πλήρη συµµόρφωση αυτής
µε την τυπική διατοµή και τη µηκοτοµή και τον απαιτούµενο βαθµό συµπύκνωσης.
Πριν τη διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα ελέγχεται η επιφάνεια της βάσεως οδοστρωσίας ή της
υποκείµενης ασφαλτικής στρώσης, για τυχόν χαλαρά ή ασύνδετα υλικά.
Επί των επιφανειών από ασύνδετα αδρανή αφού προετοιµαστούν κατά τα ανωτέρω, θα εφαρµόζεται πριν τη
διάστρωση του ασφαλτικού σκυροδέµατος ασφαλτική προεπάλειψη µε αυτοκινούµενο διανοµέα για την
εξασφάλιση βελτιωµένης πρόσφυσης της ασφαλτικής στρώσης και για την εν µέρει στεγανοποίηση της
επιφάνειας της βάσεως οδοστρωσίας.
Η εφαρµογή της προεπάλειψης θα γίνεται όχι νωρίτερα από 48 ώρες πριν την διάστρωση του
ασφαλτοµίγµατος. Η κυκλοφορία επί της ψεκασµένης µε υλικό προεπάλειψης επιφάνειας θα απαγορεύεται
πριν το ασφαλτικό υλικό διεισδύσει και στεγνώσει, ώστε να µην παρασύρεται από τα κινούµενα οχήµατα. Ο
Ανάδοχος θα µεριµνά για την διατήρηση καθαρής και σε καλή κατάσταση της ψεκασθείσας επιφάνειας µέχρι
τη διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης βάσεως.
Επί των υποκειµένων ασφαλτικών στρώσεων, αφού καθοριστούν πλήρως, θα εφαρµόζεται συγκολλητική
επάλειψη µε µηχανικό αυτοκινούµενο διανοµέα για την επίτευξη καλύτερης σύνδεσης των δύο ασφαλτικών
στρώσεων. Σε νέες κατασκευές και εφόσον οι εργασίες διάστρωσης των επαλλήλων ασφαλτικών στρώσεων
γίνονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και η επιφάνεια διατηρείται καθαρή, η εφαρµογή συγκολλητικής
επάλειψης, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας, µπορεί να παραληφθεί.
Μετά τον ψεκασµό της συγκολλητικής επάλειψης, η επιφάνεια θα αφήνεται να στεγνώσει µέχρι να αποκτήσει
τις κατάλληλες συγκολλητικές ιδιότητες για να δεχθεί την υπερκείµενη ασφαλτική στρώση.
Tα υλικά της ασφαλτικής προεπάλειψης και της συγκολλητικής επάλειψης θα έχουν βάση ασφαλτικά
γαλακτώµατα κατάλληλης κατά περίπτωση σύνθεσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη Μελέτη.
Ο ψεκασµός, τόσο της προεπάλειψης όσο και της συγκολλητικής, θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να
επιτυγχάνεται οµοιόµορφη κατανοµή του ασφαλτικού υλικού και πλήρης κάλυψη της επιφάνειας. Όταν ο
ψεκασµός µε το διανοµέα γίνεται σε δύο ή περισσότερες λωρίδες, η ποσότητα του ασφαλτικού υλικού στις
θέσεις επικάλυψης των λωρίδων δεν θα υπερβαίνει την προκαθορισµένη ποσότητα. Το επιπλέον ασφαλτικό
υλικό θα διασκορπίζεται ή θα αποµακρύνεται χειρονακτικά (π.χ. µε χρήση βούρτσας).
Μέχρι την εφαρµογή της υπερκείµενης στρώσης, ο Ανάδοχος θα λαµβάνει µέτρα προστασίας της
συγκολλητικής επάλειψης από κάθε φθορά. Αν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι έχει λάβει χώρα απώλεια
της συγκολλητικής ικανότητας, θα εφαρµόζεται πρόσθετη συγκολλητική επάλειψη, σύµφωνα µε τις οδηγίες
της.
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Εάν η συγκολλητική επάλειψη αλλοιωθεί ή φθαρεί από βροχή ή σκόνες, τότε θα αφήνεται να στεγνώσει και
θα εφαρµόζεται νέα ελαφρά συγκολλητική επάλειψη.
Οι επιφάνειες κατασκευών, κρασπέδων και άλλων στοιχείων της οδού στην περιοχή των ψεκασµών θα
προστατεύονται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανσή τους.
Χειρονακτικός ψεκασµός επιτρέπεται µόνο σε δυσπρόσιτες περιοχές διάστρωσης και έπειτα από σύµφωνη
γνώµη της Υπηρεσίας.

5.4 ∆ιάστρωση ασφαλτοµίγµατος
Η διάστρωση του ασφαλτοµίγµατος θα εκτελείται µε αυτοκινούµενο διαστρωτήρα, o οποίος θα διαστρώνει
και θα ισοπεδώνει το ασφαλτόµιγµα στο απαιτούµενο πάχος, χωρίς να προκαλεί διαχωρισµό του ή άλλες
επιφανειακές ατέλειες στη διαστρωθείσα επιφάνεια. Σε έργα αυτοκινητοδρόµων, αεροδροµίων και γενικότερα
οδών όπου αναµένεται να αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες επιβάλλεται η χρήση διαστρωτήρων
εξοπλισµένων µε αυτόµατα ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται αυστηρή τήρηση των
απαιτούµενων σταθµών (πάχος στρώσεων) και επικλίσεων.
Τo ασφαλτόµιγµα θα τροφοδοτείται στο διαστρωτήρα µε τη µικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Η τροφοδοσία
του µίγµατος θα ρυθµίζεται έτσι ώστε η λειτουργία του διαστρωτήρα να είναι συνεχής, χωρίς υπέρ ή υπότροφοδότηση αυτού.
Η ταχύτητα διάστρωσης θα προσαρµόζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή και οµοιόµορφη ροή του
ασφαλτοµίγµατος σε όλο το πλάτος διάστρωσης, χωρίς διαχωρισµό, 'συρσίµατα' ή απόσχιση αυτού.
Το µέγιστο συµπυκνωµένο πάχος ενιαίας διάστρωσης δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τα 100 mm.
Σε στενές λωρίδες διαπλάτυνσης ή σε άλλες θέσεις, όπου δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση του µηχανικού
διαστρωτήρα, η διάστρωση µπορεί να γίνει µε άλλα µηχανικά µέσα ή χειρονακτικά, µετά από σχετική έγκριση
της Υπηρεσίας.

5.5 Συµπύκνωση ασφαλτοµίγµατος
Η συµπύκνωση του ασφαλτοµίγµατος θα αρχίζει όταν η κυλίνδρωση είναι εφικτή, χωρίς να προκαλείται
µετατόπιση ή συσσώρευση του διαστρωθέντος µίγµατος και θα ολοκληρώνεται όταν αυτό διατηρεί ακόµη την
ελάχιστη επιτρεπτή θερµοκρασία κυλίνδρωσης. Η κυλίνδρωση των ασφαλτικών µιγµάτων θα γίνεται κατά τη
διαµήκη διεύθυνση και παράλληλα προς τον άξονα της οδού ή τον κύριο άξονα της προς διάστρωση
επιφάνειας.
Η θερµοκρασία του ασφαλτοµίγµατος για την αρχική κυλίνδρωση πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 130 και 160
°C, ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου που χρησιµοποιήθηκε.
Απαγορεύεται η ακινητοποίηση των οδοστρωτήρων σε πρόσφατα διαστρωθείσα επιφάνεια ενόσω αυτή είναι
ακόµα θερµή, καθώς και η αλλαγή πορείας τους πίσω από τον διαστρωτήρα µε διέλευση επί µη
συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος.
H αρχική κυλίνδρωση θα γίνεται µε οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου βάρους 8-10 τόνων, κινουµένων µε
ταχύτητα < 5km/h (80 m/min) και µε τον κινητήριο τροχό τους προς την πλευρά του διαστρωτήρα.
Θα κυλινδρώνεται πρώτα το ασφαλτόµιγµα πλησίον της διαµήκους ένωσης και η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται
από το χαµηλότερο άκρο της διαστρωνόµενης λωρίδας προς το υψηλότερο. Η επικάλυψη µεταξύ των
διαδοχικών διελεύσεων του οδοστρωτήρα θα είναι τουλάχιστον ίση µε το ηµιπλάτος του πίσω κυλίνδρου
(περίπτωση στατικών οδοστρωτήρων µε τρεις κυλίνδρους) ή το ¼ του πλάτους του τυµπάνου (περίπτωση
οδοστρωτήρων µε δύο κυλίνδρους).
Η ενδιάµεση ή εντατική κυλίνδρωση θα γίνεται µε ελαστιχοφόρο οδοστρωτήρα ή µε οδοστρωτήρα µε
ελαστικά και λείο µεταλλικό κύλινδρο βάρους 8-12 τόνων που κινείται µε ταχύτητα < 12km/h (200m/min). Η
επικάλυψη µεταξύ των διαδοχικών διελεύσεων του οδοστρωτήρα θα είναι ίση τουλάχιστον µε το ονοµαστικό
εύρος ενός τροχού.
Η θερµοκρασία του διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος για την έναρξη της ενδιάµεσης κυλίνδρωσης θα πρέπει
να κυµαίνεται µεταξύ 120 και 140°C, ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου.
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Η τελική συµπύκνωση θα γίνεται µε οδοστρωτήρες λείου κυλίνδρου βάρους 8-12 τόνων, χωρίς δόνηση.
Η κυλίνδρωση θα συνεχίζεται έως ότου εξαλειφθούν όλα τα ίχνη διαβάσεως των τροχών του οδοστρωτήρα ή
άλλες επιφανειακές ανωµαλίες, µε την προϋπόθεση ότι θα αποφεύγεται η υπερβολική συµπύκνωση. Η
κυλίνδρωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όταν η θερµοκρασία της στρώσης µειωθεί στο επίπεδο των 90 °C.
Η χρήση δονητικών οδοστρωτήρων κατά την αρχική ή ενδιάµεση κυλίνδρωση θα αποφασίζεται εφ' όσον
τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητά τους κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιµαστικού τµήµατος.
Επισηµαίνεται ότι κατά την κυλίνδρωση πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση υλικού στους κυλίνδρους ή τα
ελαστικά των οδοστρωτήρων. Αυτό εξασφαλίζεται µε ελαφρό ψεκασµό των τροχών µε νερό ή άλλο
κατάλληλο διάλυµα της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Επισηµαίνεται επίσης ότι, εάν η ποσότητα του διαστρωνόµενου ασφαλτοµίγµατος υπερβαίνει τους 200
τόνους/ ώρα, απαιτείται η χρησιµοποίηση και πρόσθετου οδοστρωτήρα κατά το στάδιο της αρχικής
κυλίνδρωσης, ενδεχοµένως δε και στα υπόλοιπα στάδια κυλίνδρωσης.

5.6 Ενώσεις (συναρµογές)
Το ασφαλτόµιγµα θα συµπυκνώνεται πλήρως στις εγκάρσιες ή διαµήκεις ενώσεις και η ένωση θα
ισοπεδώνεται επιµελώς ώστε να εξαλείφονται τα επιφανειακά ίχνη.
Οι εργασίες προετοιµασίας της ένωσης, πριν τη διάστρωση της επόµενης (γειτνιάζουσας) λωρίδας, θα
γίνονται µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α)

Με θέρµανση της ζώνης ένωσης µε κατάλληλο θερµαντήρα ενώσεων (κινητή διάταξη φλόγιστρων) τη
στιγµή που διαστρώνεται η επόµενη λωρίδα. Ο θερµαντήρας θα θερµαίνει ολόκληρο το πάχος της
προηγούµενης στρώσης σε πλάτος όχι µικρότερο των 75 mm, ούτως ώστε η θερµοκρασία στη ζώνη
επαφής να ανέλθει στις προβλεπόµενες για τη διάστρωση τιµές. Σε περίπτωση µηχανικής βλάβης
του θερµαντήρα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει διαθέσιµο εφεδρικό εξοπλισµό κατάλληλο για την
άµεση συνέχιση των εργασιών.

β)

Με εφαρµογή διάστρωσης µε δύο ή περισσότερους διαστρωτήρες σε κλιµακωτή διάταξη έτσι ώστε
το συνολικό εύρος διάστρωσης να συµπυκνώνεται πλήρως µε ταυτόχρονη συνεχή κυλίνδρωση.

γ)

Με απότµηση της εκτεθειµένης πλευράς της ένωσης σε κάθετο µέτωπο, µε κατάλληλο αρµοκόφτη,
σε βάθος όχι µικρότερο από το προκαθορισµένο πάχος της στρώσης, καθαρισµό των τυχόν
χαλαρών υλικών και επάλειψη του κατακόρυφου µετώπου µε ασφαλτικό συγκολλητικό γαλάκτωµα
πριν τη διάστρωση της επόµενης λωρίδας.

Οι ενώσεις των επαλλήλων στρώσεων δεν πρέπει να συµπίπτουν κατά την κατακόρυφο και συνιστάται να
είναι µετατοπισµένες τουλάχιστον κατά 300 mm (οριζοντιογραφικά).
Οι διαµήκεις ενώσεις στην λωρίδα κυκλοφορίας πρέπει να διατάσσονται κατά τρόπο ώστε να συµπίπτουν µε
τις διαγραµµίσεις της οδού, εφ' όσον αυτό είναι εφικτό.

5.7 Περιορισµοί λόγω καιρικών συνθηκών
Το ασφαλτικό σκυρόδεµα θα διαστρώνεται µόνον όταν η επιφάνεια είναι στεγνή και απαλλαγµένη από πάχνη
ή πάγο, και υπό την προϋπόθεση των ελάχιστων θερµοκρασιών περιβάλλοντος του ακόλουθου πίνακα.
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Πίνακας 10 - Ελάχιστες θερµοκρασίες διάστρωσης ασφαλτικού σκυροδέµατος

(mm)

Ελάχιστη
θερµοκρασία αέρα

Θερµοκρασία
επιφάνειας

(οC)

(οC)

Όλα τα πάχη

10

13

Όλες οι υπόλοιπες ασφαλτικές στρώσεις

< 75

4

7

Όλες οι υπόλοιπες ασφαλτικές
στρώσεις

≥ 75

0

2

Στρώσεις οδοστρώµατος

Άνω ασφαλτική στρώση

Πάχος

Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να διαστρώνεται ασφαλτικό σκυρόδεµα κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή όταν
πνέουν ισχυροί άνεµοι, ≥ 6 beaufort ή ≥ 22 κόµβων, (οδηγούν σε ταχεία πήξη του µίγµατος πριν την
ολοκλήρωση της συµπύκνωσης).

5.8 ∆οκιµαστικό τµήµα
Πριν από την έναρξη των ασφαλτικών εργασιών θα κατασκευάζεται από τον Ανάδοχο δοκιµαστικό τµήµα
ασφαλτικών στρώσεων µήκους 100 m έως 300 m, εκτός αν στη µελέτη ή στα συµβατικά τεύχη του έργου
αναγράφεται ότι η κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος δεν είναι αναγκαία. Σκοπός του δοκιµαστικού τµήµατος
είναι να διαπιστωθεί από την Υπηρεσία εάν η µεθοδολογία που προτίθεται να εφαρµόσει ο Ανάδοχος για την
εκτέλεση των εργασιών, µε βάση την εγκεκριµένη µελέτη σύνθεσης του µίγµατος, ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής.
Τo δοκιµαστικό τµήµα θα κατασκευάζεται επί του έργου σε θέση που θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο
κατόπιν συµφωνίας µε την Υπηρεσία. Οι δαπάνες κατασκευής του δοκιµαστικού τµήµατος και εκτέλεσης των
σχετικών εργαστηριακών δοκιµών θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές µονάδος των ασφαλτικών στρώσεων
(εκτός εάν προβλέπεται αλλιώς στα συµβατικά τεύχη).
Το δοκιµαστικό τµήµα θα πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον διαµήκη αρµό µήκους 100 m (εάν προβλέπονται
διαµήκεις αρµοί) και έναν τουλάχιστον εγκάρσιο αρµό πλάτους ίσου µε το εφαρµοστέο πλάτος της
διάστρωσης.
Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος θα διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι που αναφέρονται στο εδάφιο
4 της παρούσας. Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εκτέλεση και µεγαλύτερου αριθµού δοκιµών
κατά το στάδιο κατασκευής του δοκιµαστικού τµήµατος.
Εάν τα αποτελέσµατα των ελέγχων αποδειχθούν ικανοποιητικά, το δοκιµαστικό τµήµα θα ενσωµατώνεται
στο έργο. ∆ιαφορετικά θα αποξηλώνεται και τα υλικά θα αποµακρύνονται από το έργο, ενώ η διαδικασία θα
επαναλαµβάνεται µέχρι επιτεύξεως των επιθυµητών αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, τόσο τα έξοδα
κατασκευής όσο και της πλήρους αποξήλωσης και αποµάκρυνσης των υλικών βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Τα µηχανήµατα ανάµειξης, διάστρωσης και συµπύκνωσης, τα υλικά και µίγµατα που χρησιµοποιήθηκαν και
το κύριο προσωπικό που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής του επιτυχούς δοκιµαστικού
τµήµατος, θα χρησιµοποιηθούν/ απασχοληθούν για την κατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων του έργου
χωρίς ουδεµία µεταβολή. Εάν τα ανωτέρω µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα
κατασκευάζεται νέο δοκιµαστικό τµήµα από τον Ανάδοχο το οποίο θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την
Υπηρεσία εκ νέου, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα.
H κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος µπορεί να παραλειφθεί εάν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι
αποδεδειγµένη η εµπειρία του Αναδόχου ή το µέγεθος του έργου είναι µικρό.
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Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή

6.1 Κριτήρια αποδοχής υλικών
Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά (συνδετικό υλικό, αδρανή υλικά ή/ και υλικά από ανακυκλωµένο
ασφαλτόµιγµα) υπόκεινται, πριν από τη χρησιµοποίηση αυτών αλλά και σε οποιοδήποτε στάδιο της
κατασκευής, σε έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής και τις
απαιτήσεις της εγκεκριµένης µελέτης.
Πριν την έναρξη παραγωγής του ασφαλτικού σκυροδέµατος, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί εγκαίρως στην
Υπηρεσία την πηγή λήψης των υλικών και θα υποβάλλει πλήρη σειρά εργαστηριακών ελέγχων για τα εν
λόγω υλικά. Αλλαγή στα χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιµοποιούνται ή και γενικότερη αλλαγή των
πηγών λήψεως υλικών, θα γίνεται µόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί
λόγοι.
Οι έλεγχοι των υλικών θα γίνονται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο και τα υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνο
µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των
υλικών που ενσωµατώνονται. Η Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, διατηρεί το δικαίωµα
δειγµατοληπτικού ελέγχου προς επιβεβαίωση της ποιότητας ή απόρριψης των υλικών.

6.2 Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής
Η συνιστώµενη συχνότητα δειγµατοληψιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών δίνεται στον
παρακάτω Πίνακα 11 (προς εφαρµογή, εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τη µελέτη).

Πίνακας 11 - Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της κατασκευής
∆οκιµή

Συχνότητα

∆οκιµές επί του συνδετικού υλικού
∆οκιµή εισδυτικότητας
∆οκιµή µάλθωσης

1

δοκιµή ανά ηµέρα από τη δεξαµενή
αποθήκευσης του συνδετικού υλικού

Αντίσταση σε θρυµµατισµό κατά Los Angeles

1

δοκιµή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3)

∆οκιµή αντίστασης σε στίλβωση (ΡSV)

1

δοκιµή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3)

∆οκιµή αντίστασης σε λείανση (φθορά) (ΑΑV)

1

δοκιµή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών(3)

∆είκτης πλακοειδούς

1

δοκιµή ανά 15.000 τόνους αδρανών υλικών

∆οκιµή διαχωρισµού (ευστάθειας αποθήκευσης)(1)
∆οκιµή ελαστικής επαναφοράς (2)
∆οκιµές επί των αδρανών υλικών

Ποσοστό θραύσης και τελείως σφαιρικών κόκκων

Ισοδύναµο άµµου
Ειδικό βάρος και απορρόφηση υγρασίας

24

για ασφαλτικό σκυρόδεµα όλων των
ασφαλτικών στρώσεων πλην επιφανειακής
στρώσης(3)
1

δοκιµή ανά 5000 τόνους αδρανών υλικών
για ασφαλτικό σκυρόδεµα επιφανειακής
στρώσης(3)

1

δοκιµή ανά ήµερα
Μόνο εάν αλλάξει η πηγή λήψης των
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∆οκιµή

Συχνότητα
αδρανών υλικών
1

δοκιµή ανά έργο, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν αλλάζει η πηγή λήψης των αδρανών
υλικών

Κοκκοµετρική ανάλυση µίγµατος αδρανών και
Προσδιορισµός ποσοστού συνδετικού υλικού

2

δοκιµές ηµερησίως

Ποσοστό παιπάλης/ ασφάλτου

2

δοκιµές ηµερησίως

Ευστάθεια

2

δοκιµές ηµερησίως

Παραµόρφωση

2

δοκιµές ηµερησίως

Ποσοστό κενών

2

δοκιµές ηµερησίως

Λόγος εφελκυστικών αντοχών

2

δοκιµές ηµερησίως

Έλεγχος συµπύκνωσης (από καρότα)

3

καρότα ανά 5000 m2

Έλεγχος πάχους στρώσης (από καρότα)

3

καρότα ανά 5000 m2

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιµή υγείας)
∆οκιµές µετά από εκχύλιση του ασφαλτοµίγµατος(4)
ή ανάφλεξη συνδετικού υλικού(5)

∆οκιµές επί εργαστηριακών δοκιµίων Μarshall

∆οκιµές επί της συµπυκνωµένης στρώσης

(1)

Μόνο στην περίπτωση χρησιµοποίησης τροποποιηµένης ασφάλτου και όταν πρόκειται να αποθηκευθεί για
περισσότερες από 96 ώρες.

(2)

Μόνο σε περίπτωση χρησιµοποίησης ελαστοµερούς ασφάλτου.

(3)

Σε περίπτωση έργων όπου απαιτούνται µικρότερες ποσότητες αδρανών υλικών, 1 δοκιµή.

(4)

Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-1

(5)

Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-39

Η δειγµατοληψία του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12697-27.
Τελικός έλεγχος ασφαλτικών στρώσεων
Οι στάθµες της επιφάνειας (υψόµετρα) κάθε ασφαλτικής στρώσης θα ανταποκρίνονται προς τη Μελέτη και
δεν θα παρουσιάζουν αποκλίσεις µεγαλύτερες αυτών που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 12. Το υψόµετρο
µελέτης σε οποιοδήποτε σηµείο της στρώσης θα καθορίζεται µε βάση την ερυθρά, τις εγκάρσιες κλίσεις και
το πάχος των στρώσεων, σύµφωνα µε τα στοιχεία της τυπικής διατοµής.
Ο συνδυασµός των µέγιστων επιτρεπόµενων υψοµετρικών αποκλίσεων στις διάφορες ασφαλτικές στρώσεις
δεν πρέπει να έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του συνολικού πάχους των ασφαλτικών στρώσεων
περισσότερο από 15 mm, ούτε τη µείωση του θεωρητικού πάχους της ανώτατης ασφαλτικής στρώσης
περισσότερο από 5 mm.
Για τον έλεγχο των υψοµετρικών αποκλίσεων, θα γίνονται χωροσταθµικές µετρήσεις µε τοπογραφικά όργανα
ανά 10 m κατά τη διαµήκη κατεύθυνση και ανά 2,0 m κατά την εγκάρσια κατεύθυνση, ή όπως άλλως
καθορισθεί από την Υπηρεσία. Στους κόµβους η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα καθορίζεται
από την Υπηρεσία.
Αποδεκτά θεωρούνται τα αποτελέσµατα, για όλες τις στρώσεις πλην της επιφανειακής, όταν ανά δέκα
διαδοχικές µετρήσεις κατά την διαµήκη κατεύθυνση, το πολύ µία υπερβαίνει τις αποκλίσεις που ορίζονται
στον πίνακα 12, ενώ το σύνολο των µετρήσεων κατά οποιαδήποτε εγκάρσια γραµµή βρίσκεται εντός των
καθοριζόµενων ορίων. Η υπέρβαση των αποκλίσεων του παρακάτω Πίνακα 12 περιορίζονται στα 5 mm (για
το 10% των σηµείων κατά µήκος).
Για την επιφανειακή στρώση ισχύουν οι αποκλίσεις που δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 12 σε οποιοδήποτε
σηµείο της επιφανείας για το σύνολο των µετρήσεων, χωρίς καµία υπέρβαση.
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Πίνακας12 - Επιτρεπόµενες υψοµετρικές αποκλίσεις τελικής επιφάνειας στρώσεων οδοστρώµατος
Επιφανειακή στρώση και συνδετική στρώση

± 6mm

Ασφαλτική βάση

± 10mm

Οµαλότητα επιφάνειας
Οµαλότητα κατά τη διαµήκη κατεύθυνση
H οµαλότητα κατά την διαµήκη κατεύθυνση µετράται µε την µέθοδο κυλιόµενης δοκού. Σε ορισµένες
περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ο τρίµετρος ευθύγραµµος κανόνας (µε σχετική έγκριση της
Υπηρεσίας).
H διαµήκης οµαλότητα των επιφανειών όλων των ασφαλτικών στρώσεων, µετρούµενη µε την κυλιόµενη
δοκό θα πρέπει να δίνει αποτελέσµατα εντός των ορίων που καθορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 13.
Η µέθοδος µέτρησης των ανωµαλιών του καταστρώµατος µε την κυλιόµενη δοκό (rolling beam)
αναπτύχθηκε από το Βρετανικό Εργαστήριο Κυκλοφοριακών Ερευνών (TRL) (βλέπε Βιβλιογραφία). Κατά τη
µέθοδο αυτή εντοπίζονται οι αποκλίσεις από τη θεωρητική επιφάνεια του καταστρώµατος που υπερβαίνουν
τα 4,00 ή τα 7,00 mm, υπολογίζεται ο συνολικός αριθµός τους ανά τµήµα συγκεκριµένου µήκους και τα
αποτελέσµατα συγκρίνονται µε οριακές τιµές βάσει πινάκων.
Πίνακας 13 - Μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός επιφανειακών ανωµαλιών
Επιφανειακές στρώσεις, συνδετικές
στρώσης (1) και λωρίδες εκτάκτου
ανάγκης ή ασφαλτοστρωµένα ερείσµατα
Όριο επιφανειακής
ανωµαλίας

4 mm

Συνδετικές στρώσεις, στρώσεις
ασφαλτικής βάσης και διαπλατύνσεις
για στάθµευση παρά την οδό

7 mm

4 mm

7 mm

Μήκος αναφοράς (m)

300

75

300

75

300

75

300

75

Αυτοκινητόδροµος
και κύριες οδοί

20

9

2

1

40

18

4

2

Άλλες οδοί (2)

40

18

4

2

60

27

6

3

(1)
(2)

Εφόσον η επιφάνεια της συνδετικής στρώσης πρόκειται να κυκλοφορηθεί για κάποιο χρονικό διάστηµα.
Οδοί µε µικρές ταχύτητες (≤50km/h)

Οι µετρήσεις θα γίνονται κατά µήκος γραµµής ή γραµµών παράλληλων προς το όριο του οδοστρώµατος επί
τµηµάτων µήκους 300 m που θα επιλέγονται από την Υπηρεσία. Είναι δυνατόν να εξετάζονται και τµήµατα
µήκους µικρότερου των 300 m (µέρος µεγαλύτερου κλάδου οδού) και να αποτιµούνται µε αναγωγή του
αριθµού των ανωµαλιών που µετρήθηκαν στα 300 m (στρογγύλευση του αποτελέσµατος στον πλησιέστερο
ακέραιο αριθµό).
Συνιστάται να εκτελούνται µετρήσεις ανά λωρίδα κυκλοφορίας καθώς και στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης
(ΛΕΛ), περίπου στον άξονα αυτών.
Όταν το συνολικό µήκος του οδικού τµήµατος είναι µικρότερο από 300 m, οι µετρήσεις θα γίνονται επί
µήκους 75 m.
Κατά τις µετρήσεις η κυλιόµενη δοκός θα µετακινείται µε ταχύτητα ≈ 2 km/h.
Η οµαλότητα των ασφαλτικών επιφανειών κατά τη διαµήκη κατεύθυνση µπορεί να µετρηθεί και µε άλλες
συσκευές, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Όταν χρησιµοποιούνται συσκευές που παρέχουν αποτελέσµατα σε ΙRΙ (International Roughness Index:
∆ιεθνής ∆είκτης Οµαλότητας), οι αποδεκτές τιµές είναι ΙRΙ ≤ 1,1 για µήκος αναφοράς 10 m, ή ΙRI ≤ 1,4 για
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µήκος αναφοράς 100 m. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να ικανοποιούνται επίσης και οι απαιτήσεις του
πίνακα 12 της § 4.1.
Οµαλότητα κατά την εγκάρσια κατεύθυνση
Το οδόστρωµα θα ελέγχεται επίσης και για εγκάρσιες ανωµαλίες µε τον τρίµετρο ευθύγραµµο κανόνα
τοποθετούµενο κατά ορθή γωνία ως προς τον άξονα της οδού, σε θέσεις της επιλογής της Υπηρεσίας,
σύµφωνα µε το Πρότυπο EN 13036-7. Η µέγιστη αποδεκτή απόκλιση µεταξύ της επιφάνειας της οδού και της
κάτω επιφάνειας του κανόνα είναι:
•

4 mm για την επιφανειακή ή συνδετική στρώση, και

•

6 mm για την ασφαλτική βάση.

Ο τρίµετρος ευθύγραµµος κανόνας θα χρησιµοποιείται επίσης για τον έλεγχο της οµαλότητας κατά τη
διαµήκη κατεύθυνση όταν το συνολικό µήκος του οδοστρώµατος είναι µικρότερο των 15 m, ή σε θέσεις όπου
η χρήση της κυλιόµενης δοκού είναι πρακτικά αδύνατη, µε τις ως άνω επιτρεπόµενες αποκλίσεις.
Πριν από κάθε µέτρηση οµαλότητας, η επιφάνεια που πρόκειται να µετρηθεί, εάν απαιτείται, θα καθαρίζεται
µε µηχανικό σάρωθρο, ώστε να µην υπάρχουν ξένα σώµατα (ασύνδετα αδρανή, υλικά, φερτά υλικά κ.λπ.).
Οι µετρήσεις θα γίνονται πριν την απόδοση του καταστρώµατος στην κυκλοφορία, ώστε σε περίπτωση
αστοχίας να γίνουν οι κατάλληλες επεµβάσεις χωρίς να επηρεασθεί η πρόοδος των εργασιών και το
χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου.
Πριν την έναρξη της διάστρωσης των ασφαλτοµιγµάτων, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία Έκθεση
Μεθοδολογίας στην οποία θα περιγράφεται η µέθοδος που θα υιοθετηθεί για τη µέτρηση της οµαλότητας.
Επιφανειακή µακροτραχύτητα - αδρότητα επιφανείας (surface macrotexture)
Η µακροτραχύτητα της επιφάνειας της στρώσεως κυκλοφορίας έχει επιπτώσεις στην αντιολισθηρότητα και τη
στάθµη του θορύβου από την αλληλεπίδραση ελαστικών - ασφαλτικού.
Η επιφανειακή µακροτραχύτητα (µακροϋφή) προσδιορίζεται µε ογκοµετρικές τεχνικές σύµφωνα µε το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13036-1.
Ανά 1000 m µήκους λωρίδας κυκλοφορίας (ή ανά λωρίδα κυκλοφορίας του δοκιµαστικού τµήµατος) θα
γίνονται δέκα µεµονωµένες µετρήσεις σύµφωνα µε το ανωτέρω πρότυπο, πριν την απόδοση της οδού στην
κυκλοφορία.
Η µακροτραχύτητα σε κάθε σηµείο µέτρησης πρέπει να είναι > 0,6 mm. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνονται
περαιτέρω µετρήσεις ώστε να προσδιοριστεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια η µακροτραχύτητα του τάπητα. Εάν ο
µέσος όρος των µετρήσεων βρεθεί µικρότερος από 0,6 mm, το µίγµα στην περιοχή αυτή θα αποξηλώνεται
σε όλο του το πάχος (µε φρεζάρισµα) και θα αντικαθίσταται µε νέα στρώση, η οποία θα εφαρµόζεται
υποχρεωτικά µε διαστρωτήρα.
Το ελάχιστο µήκος των επεµβάσεων θα είναι τουλάχιστον 20 m και το ελάχιστο πλάτος ίσο µε το πλάτος µίας
λωρίδας κυκλοφορίας.
Τα ως άνω διορθωτικά µέτρα θα λαµβάνονται εφ’ όσον προβλέπονται από τη Μελέτη, ή κατόπιν σχετικής
εντολής της Υπηρεσίας.
Όταν προβλέπεται η κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος (συνήθως σε σηµαντικά έργα) οι έλεγχοι αυτοί θα
γίνονται υποχρεωτικά επ’ αυτού.

6.3 Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων
Για την εξακρίβωση του συµπυκνωµένου πάχους οποιασδήποτε ασφαλτικής στρώσης θα γίνεται
χωροστάθµιση προ και µετά την διάστρωση ανά διατοµή της οδού. Θα γίνονται µετρήσεις στα όρια του
οδοστρώµατος και σε ένα τουλάχιστον σηµείο ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Κατ’ ελάχιστον δε θα λαµβάνονται
τρία σηµεία ανά διατοµή.
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Πυρηνοληψία θα γίνεται µόνον κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απισωτικών στρώσεων, κόµβων ή ζωνών
µεταβαλόµενης γεωµετρίας επιφανείας, µετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Οι θέσεις λήψης καρότων
θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Τα αποτελέσµατα της πυρηνοληψίας θα εξετάζονται µεµονωµένα και δεν θα υπολογίζεται ο µέσος όρος
αυτών προκειµένου να συναχθούν συµπεράσµατα για το µέσο πάχος των στρώσεων. Εάν µε την
πυρηνοληψία διαπιστωθεί µειωµένο πάχος, τότε θα λαµβάνονται περί την θέση της ανά 50 m πρόσθετοι
πυρήνες προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω η ασφαλτική στρώση.
Εάν κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί πάχος µεγαλύτερο του προβλεποµένου από την µελέτη,
ουδεµία προσαύξηση της συµβατικής τιµής µονάδος θα γίνεται αποδεκτή.
Εάν διαπιστωθεί µειωµένο πάχος στρώσης, και εφ’ όσον η µείωση αυτή γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία,
θα µειώνεται αναλογικά η συµβατική τιµή µονάδος.
Η αποδοχή ή µη ασφαλτικής στρώσης µειωµένου πάχους εξαρτάται από την θέση της, καθώς και το
διαστρωθέν συνολικό πάχος ασφαλτικών ταπήτων.
Προκειµένου να γίνονται αποδεκτές στρώσεις υπολειπόµενες πέραν του 10% του θεωρητικού πάχους ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει αναλυτική έκθεση τεκµηριωµένη µε υπολογισµούς από την οποία να
προκύπτει η επάρκεια των στρώσεων που κατασκευάσθηκαν για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασµού και
τις τοπικές συνθήκες του έργου. Η αποδοχή εκ µέρους της Υπηρεσίας των ως άνω απόψεων/ τεκµηρίωσης
του Αναδόχου δεν αίρει την προαναφερθείσα αναλογική µείωση της συµβατικής τιµής.
Εάν οι µειωµένου πάχους στρώσεις δεν γίνουν κατά τα ως άνω αποδεκτά από την Υπηρεσία, τότε η στρώση
θα αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται µε δαπάνες του Αναδόχου.
Στις περιπτώσεις παραλαβής του υλικού της ασφαλτικής στρώσης κατά βάρος θα γίνεται αναγωγή σε όγκο
µε βάση το φαινόµενο βάρος του συµπυκνωµένου ασφαλτικού σκυροδέµατος και θα διενεργούνται οι ως
άνω έλεγχοι και περικοπές εάν διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις.

7

Όροι υγείας και ασφάλειας

Θα εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του έργου
(βλέπε Βιβλιογραφία).
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.
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Τρόπος επιµέτρησης

8.1 Έλεγχος πάχους ασφαλτικών στρώσεων
Για την εξακρίβωση του συµπυκνωµένου πάχους των ασφαλτικών στρώσεων θα γίνεται χωροστάθµηση προ
και µετά την διάστρωση ανά διατοµή της οδού. Θα γίνονται µετρήσεις στα όρια του οδοστρώµατος και σε ένα
τουλάχιστον σηµείο ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Κατ’ ελάχιστον δε θα λαµβάνονται τρία σηµεία ανά διατοµή.
Πυρηνοληψία θα γίνεται µόνον κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις απισωτικών στρώσεων, κόµβων ή ζωνών
µεταβαλλόµενης γεωµετρίας επιφανείας, µετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Οι θέσεις λήψης καρότων
θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
Τα αποτελέσµατα της πυρηνοληψίας θα εξετάζονται µεµονωµένα και δεν θα υπολογίζεται ο µέσος όρος
αυτών προκειµένου να συναχθούν συµπεράσµατα για το µέσο πάχος των στρώσεων. Εάν µε την
πυρηνοληψία διαπιστωθεί µειωµένο πάχος, τότε θα λαµβάνονται περί την θέση της ανά 50 m πρόσθετοι
πυρήνες προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω η ασφαλτική στρώση.
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Εάν κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί πάχος µεγαλύτερο του προβλεποµένου από την µελέτη,
ουδεµία προσαύξηση της συµβατικής τιµής µονάδος θα γίνεται αποδεκτή.
Εάν διαπιστωθεί µειωµένο πάχος στρώσης, και εφ’ όσον η µείωση αυτή γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία,
θα µειώνεται αναλογικά η συµβατική τιµή µονάδος.
Η αποδοχή ή µη ασφαλτικής στρώσης µειωµένου πάχους εξαρτάται από τη θέση της, καθώς και το
διαστρωθέν συνολικό πάχος ασφαλτικών ταπήτων.
Προκειµένου να γίνονται αποδεκτές στρώσεις υπολειπόµενες πέραν του 10% του θεωρητικού πάχους ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει αναλυτική έκθεση τεκµηριωµένη µε υπολογισµούς από την οποία να
προκύπτει η επάρκεια των στρώσεων που κατασκευάσθηκαν για τον κυκλοφοριακό φόρτο σχεδιασµού και
τις τοπικές συνθήκες του έργου. Η αποδοχή εκ µέρους της Υπηρεσίας των ως άνω απόψεων /τεκµηρίωσης
του Αναδόχου δεν αίρει την προαναφερθείσα αναλογική µείωση της συµβατικής τιµής.
Εάν οι µειωµένου πάχους στρώσεις δεν γίνουν κατά τα ως άνω αποδεκτά από την Υπηρεσία, τότε η στρώση
θα αποξηλώνεται και θα επανακατασκευάζεται µε δαπάνες του Αναδόχου.
Στις περιπτώσεις παραλαβής του υλικού της ασφαλτικής στρώσης κατά βάρος θα γίνεται αναγωγή σε όγκο
µε βάση το φαινόµενο βάρος του συµπυκνωµένου ασφαλτικού σκυροδέµατος και θα διενεργούνται οι ως
άνω έλεγχοι και περικοπές εάν διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις.

8.2 Επιµέτρηση ενσωµατούµενου ασφαλτικού σκυροδέµατος κατά βάρος
Η ζύγιση του προσκοµιζοµένου προς ενσωµάτωση ασφαλτικού σκυροδέµατος θα γίνεται µε πλάστιγγες
αυτόµατου ζυγίσεως βαθµονοµηµένες από αναγνωρισµένους φορείς διακρίβωσης.
Οι πλάστιγγες θα καταγράφουν αυτόµατα σε καρτέλες ή ταινίες ελέγχου το βάρος του ζυγισµένου
ασφαλτικού σκυροδέµατος.

8.3 Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο
Η κάθε στρώση, πλήρως κατασκευασµένη (εργασία και υλικά), θα επιµετράται σε τετραγωνικά µέτρα (m2)
συµπυκνωµένου πάχους, αφού έχει εξακριβωθεί το συµβατικό συµπυκνωµένο. Το πλάτος της στρώσης
ορίζεται ως την απόσταση µεταξύ των ακµών της ανώτερης επιφάνειας της στρώσης χωρίς να
συνυπολογίζονται τυχόν οριογραµµές επιφανειών µορφής πρανών.

8.4 Μεταφορά υλικών
Για την επιµέτρηση του µεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη.

8.5 Προεπάλειψη και συγκολλητική επάλειψη
Επιµετρώνται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις οικίες Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
Η πλήρης κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων από ασφαλτικό σκυρόδεµα που παράγεται σε µόνιµη
εγκατάσταση, η οποία επιµετράται όπως καθορίζεται στην παρούσα, περιλαµβάνει τις δαπάνες παραγωγής
ή προµήθειας και µεταφοράς των κατάλληλων αδρανών υλικών µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής
ασφαλτοµίγµατος, την ανάµιξη αυτών µε συνδετικό υλικό, τη µεταφορά του ασφαλτοµίγµατος, τη διάστρωση
αυτού µε µηχάνηµα διάστρωσης (fιnisher), τη σταλία των µεταφορικών µέσων, καθώς και κάθε δαπάνη
υλικών και εργασίας για την πλήρη ολοκλήρωση της στρώσης(-εων), σύµφωνα µε την παρούσα
Προδιαγραφή.
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Παράρτηµα Α
(Ιδιότητες µιγµάτων ανακυκλούµενου - νέου ασφαλτοµίγµατος)

•

Η εισδυτικότητα (penetration) της ασφάλτου του µίγµατος δίδεται από τη σχέση:
α • log (pen1) + β • log (pen2) = log penmix
όπου:
penmix : η προκύπτουσα (από υπολογισµό) εισδυτικότητα της ασφάλτου στο µίγµα που
περιέχει ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα
pen1 : η εισδυτικότητα της ασφάλτου που ανακτήθηκε από το ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα
pen2 : η εισδυτικότητα της προστιθέµενης ασφάλτου
α, β : οι αναλογίες (%) κατά βάρος της ασφάλτου του µίγµατος:
(α):της προερχόµενης από το ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα
(β): της προστιθέµενης ασφάλτου
ισχύει: α+β=1

•

Το σηµείο µάλθωσης της ασφάλτου στο µίγµα δίδεται από τη σχέση:
TR&B mix = α • TR&B1 + β • TR&B2
όπου:
TR&B mix :
το προκύπτον σηµείο µάλθωσης της ασφάλτου στο µίγµα που περιέχει
ανακυκλωµένο ασφαλτόµιγµα
TR&B1:
το σηµείο µάλθωσης της ασφάλτου που ανακτήθηκε από το ανακυκλωµένο
ασφαλτόµιγµα
TR&B2:
το σηµείο µάλθωσης της προστιθέµενης ασφάλτου
α, β :
οι αναλογίες κατά βάρος της ασφάλτου του ανακυκλωµένου ασφαλτοµίγµατος (α) και
της προστιθέµενης ασφάλτου (β), (α+β=1)

Οι δοκιµές προσδιορισµού της εισδυτικότητας και του σηµείου µάλθωσης θα γίνονται σύµφωνα µε τα
Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 1426 και ΕΛΟΤ EN 1427 αντίστοιχα. Η ανάκτηση της ασφάλτου θα γίνεται σύµφωνα µε
το Πρότυπο EN 12697-3.
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Παράρτηµα Β
(Πίνακας διορθωτικών συντελεστών ευστάθειας Marshall)
Πίνακας B.1 - ∆ιορθωτικοί συντελεστές ευστάθειας Marshall για δοκίµια διαµέτρου 150 mm

Ύψος δοκιµίου
(mm)

Όγκος δοκιµίου
(cm3)

88,9

1608 - 1626

90,5

1637 - 1665

92,1

1666 - 1694

93,7

1695 - 1723

95,2

1724 - 1752

96,8

1753 - 1781

98,4

1782 - 1810

100,0

1811 - 1839

101,6

1840 - 1868

∆ιορθωτικός συντελεστής
1,12
1,09
1,06
1,03
1,00
0,97
0,97
0,95
092
0,90
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Βιβλιογραφία

− Βρετανικό Εργαστήριο Κυκλοφοριακών Ερευνών (TRL: Transport Research Laboratory)
− Υπουργικές Αποφάσεις ΥΠΕΧΩ∆Ε περί ΣΑΥ - ΦΑΥ
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