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ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1.

Ισχύουν γενικά ότι και στο άρθρο ΣΤ-4 της παρούσας ΤΣΥ, µε µόνη διαφορά ότι στο ασφαλτόµιγµα
θα γίνει χρήση χηµικών πολυµερών κατόπιν εγκεκριµένης ειδικής µελέτης σύνθεσης, ενώ η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να καθορίσει τον τύπο της ασφαλτικής στρώσης καθώς και τον
τύπο του τροποποιητικού που θα χρησιµοποιηθεί.

2.

Επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση
αντιπροσωπευτικά δείγµατα από όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιήσει στη µελέτη
σύνθεσης και κατόπιν στην κατασκευή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει και αποθηκεύσει το σύνολο, ή τουλάχιστον το
µεγαλύτερο µέρος των αδρανών, που πρόκειται να χρησιµοποιήσει στο έργο.

5.1

Τεχνικές Οδηγίες για την κατασκευή ασφαλτικών αντιολισθηρών στρώσεων µε χρήση
ελαστοµερών χηµικών τροποποιητικών υλικών.
Οι υπόψη οδηγίες αφορούν στην κατασκευή της ειδικού τύπου αντιολισθηράς στρώσης
συµπυκνωµένου πάχους 4 εκ., µε εφαρµογή χηµικών πολυµερών προσθέτων σε
ασφαλτοµίγµατα, µε βάσεις οδοστρωσίας από εύκαµπτα οδοστρώµατα, µε εφαρµογή χηµικών
πολυµερών προσθέτων σε ασφαλτοµίγµατα.

5.1.1

Αναλογίες των υλικών κατασκευής
Για τoν αντιολισθηρό τάπητα κυκλοφορίας πάχους 4 cm, οι αναλογίες των αδρανών υλικών
κατασκευής του ασφαλτοµίγµατος θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του άρθρου ΣΤ-4
Το βέλτιστο ποσοστό του χηµικού προσθέτου στην άσφαλτο βρίσκεται συνήθως µεταξύ των
ορίων 3,5 % έως 5,5 % κ. β. τροποποιηµένου ασφαλτικού συνδετικού. ∆ηλαδή, κατά την
ανάµιξη χρησιµοποιείται 3,5 % χηµικό πρόσθετο και 96,5 % συµβατική άσφαλτος, αντίστοιχα
5,5 % χηµικό πρόσθετο και 94,5 % συµβατική άσφαλτος.
Οι ακριβείς αναλογίες των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν (αδρανή, άσφαλτος, χηµικό
πρόσθετο), καθορίζονται από τη µελέτη σύνθεσης. Σε αυτή ελέγχονται 2 – 3 διαφορετικά
ποσοστά χηµικού προσθέτου στην άσφαλτο.

5.1.2

Μηχανικές ιδιότητες των αδρανών
Οι απαιτήσεις για τις µηχανικές ιδιότητες των αδρανών αφορούν κυρίως στα παρακάτω:
∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση PSV (Polished Stone Value), σύµφωνα µε τη δοκιµή BS 812.
∆είκτης αντίστασης σε απότριψη AAV (Aggregate Abrasion Value), σύµφωνα µε τη δοκιµή BS
812.
Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles, σύµφωνα µε τη δοκιµή ASTM C131.
Λεπτοµέρειες για τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των αδρανών περιγράφονται στο άρθρο ΣΤ-4 της
παρούσας ΤΣΥ.

5.1.3

Τύπος ασφαλτικού συνδετικού

5.2

Ο τύπος της συµβατικής ασφάλτου που θα χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη σύνθεσης θα είναι
80/100. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και ο τύπος 50/70, εφόσον αποδειχθεί ότι συνεισφέρει σε
βελτιωµένη συµπεριφορά του προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος, βάσει των εργαστηριακών
στοιχείων, που θα ελεγχθούν πριν την υποβολή της µελέτης σύνθεσης προς έγκριση.
Μελέτη σύνθεσης του ασφαλτοµίγµατος
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Ασφαλτικό συνδετικό
Οι δοκιµές αφορούν στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τόσο της συµβατικής, όσο και της
τροποποιηµένης ασφάλτου.
α) ∆οκιµές στη συµβατική άσφαλτο

∆ΟΚΙΜΗ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ιείσδυση (Penetration)

ASTM D 5

Όρια ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου

Μάλθωση (Softening Point)

ASTM D 36

Όρια ανάλογα µε τον τύπο της ασφάλτου

β) ∆οκιµές στην τροποποιηµένη άσφαλτο
Οι δοκιµές στην τροποποιηµένη άσφαλτο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Σηµειώνεται, ότι
τα όρια θα προκύψουν από την εκάστοτε εφαρµοζόµενη µέθοδο δοκιµής, µε βάση την
αντίστοιχη τιµή αναφοράς που εξάγεται κατά τη διαδικασία της µελέτης σύνθεσης. Οι τιµές
αναφοράς εξαρτώνται από τον τύπο της ασφάλτου και τον τύπο και το ποσοστό του προσθέτου.
Tροποποιηµένη άσφαλτος µε ελαστοµερές πρόσθετο τύπου SBS
∆ΟΚΙΜΗ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ιείσδυση (Penetration)

ASTM D 5

Στους 25 C (100 g, 5 s)

Μάλθωση (Softening Point)

ASTM D 36

Ολκιµότητα (Ductility)

ASTM D 113

∆οκιµή ελαστικής επαναφοράς (Elastic Recovery) µε

ASTM D 6084

25 C (επιµήκυνση 10cm)

χρήση της δοκιµής ολκιµότητας (Ductility)

(ASTM D 113)

Min 75 %

Ιξώδες (Viscosity)

ASTM D 2170

Στους 135 C

o

o

o

o

Ιξώδες (Viscosity)

(*)

ASTM D 4957

Στους 60 C

Θερµοκρασία ανάφλεξης (Flash Point)

(**)

ASTM D 92

Min 232 C

∆ιαλυτότητα σε τριχλωροαιθάνιο

(**)

ASTM D 5546

Min 99 %
o

∆οκιµή διαχωρισµού (Separation) µε χρήση της
δοκιµής µάλθωσης (Softening Point ring and ball), ή
o

του ιξώδους (Viscosity) στους 135 C

(***)

Rolling Thin-Film Oven Test

o

Στους 163 C (48 h) Συγκριτική
(ASTM D 36)

δοκιµή διαφόρων τύπων

(ASTM D 2170)

προσθέτων ή/και ασφάλτων

ASTM D 2872

Απώλεια (Loss): max 1 %

Thin-Film Oven Test

(*)

ASTM D 1754

Απώλεια (Loss): max 1 %

∆ιείσδυση (Penetration)

(*)

ASTM D 5

Στους 4 C (200 g, 60 s)

NF T 66-028

Συγκριτική δοκιµή

Σηµείο θραύσης κατά Frass

o

(*)

∆οκιµή που βοηθά στην καλύτερη επιλογή του προσθέτου και του ποσοστού του στην άσφαλτο

(**)

Μπορεί να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που θα προσκοµίσει ο προµηθευτής του προσθέτου

(***)

Απαραίτητη µόνο σε περίπτωση αποθήκευσης της τροποποιηµένης ασφάλτου

5.2.2

Ασφαλτόµιγµα
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α) Βασική µέθοδος
Ακολουθείται η µέθοδος Marshall. Τα όρια των χαρακτηριστικών του ασφαλτοµίγµατος κατά τη
µέθοδο της ευστάθειας (Marshall – ASTM D 1559) πρέπει να είναι αντίστοιχα µε αυτά της Α265
τύπου Β ισοπεδωτικής. Επισηµαίνεται η διαφοροποίηση που απαιτείται, ως προς το ποσοστό
κενών των δοκιµίων Marshall (75 κτύποι ανά πλευρά), που δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο
από 5 %.
β) Μέθοδοι προσδιορισµού των µηχανικών χαρακτηριστικών του ασφαλτοµίγµατος
∆ΟΚΙΜΗ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έµµεσος προσδιορισµός του µέτρου

BS DD

Μέτρο δυσκαµψίας

δυσκαµψίας (Indirect Tensile Stiffness

213:1993/1

(Συγκριτικές δοκιµές)

∆οκιµή επαναλαµβανόµενης φόρτισης

BS DD

Χαρακτηριστικά µόνιµης παραµόρφωσης

(Repeated Load Axial Test: RLAT)

185:1993

(Συγκριτικές δοκιµές)

Έµµεσος προσδιορισµός της αντοχής σε

prEN12697-23

(*)

ASTM D 1074

(*)

Modulus: ITSM)

εφελκυσµό (Indirect Tensile Strength: ITS)
Αντοχή σε θλίψη (Compressive Strength)

(*) ∆οκιµή που βοηθά στη βελτιστοποίηση του µίγµατος

Εκτός από τους αναφερόµενους κανονισµούς εκτέλεσης των εργαστηριακών δοκιµών για τη
µελέτη σύνθεσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και αντίστοιχοι κανονισµοί άλλων χωρών.
Τέτοιοι αποδεκτοί κανονισµοί (εκτός από τους Αµερικανικούς ASTM) είναι οι Γαλλικοί (NF), οι
Αγγλικοί (BS) και οι Γερµανικοί (DIN / FGSV), ή ενδεχοµένως οι αντίστοιχοι (εφόσον είναι σε
ισχύ) Ευρωκώδικες (CEN / ΕΝ).
5.3

Ενδιάµεσο στάδιο πριν την παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος
Η µελέτη σύνθεσης προσκοµίζεται από τον ανάδοχο για έλεγχο και έγκρισή από την Υπηρεσία,
ώστε να προκύψει η οριστικοποίηση των αναλογιών των υλικών παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος.
Τα στοιχεία της εγκεκριµένης µελέτης σύνθεσης θα διαβιβαστούν από την Υπηρεσία σε
ανεξάρτητο πραγµατογνώµονα της επιλογής της. Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει τα υλικά, τα
οποία χρησιµοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση της µελέτης σύνθεσης -και τα οποία ταυτίζονται
µε αυτά που θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των στρώσεων- στον ανεξάρτητο
πραγµατογνώµονα για την πραγµατοποίηση δοκιµών προσδιορισµού των µηχανικών
χαρακτηριστικών του ασφαλτοµίγµατος µε τη δοκιµή του έµµεσου προσδιορισµού του µέτρου
δυσκαµψίας (Indirect Tensile Stiffness Modulus) και τη δοκιµή επαναλαµβανόµενης φόρτισης
(Repeated Load Axial Test). Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα αποτελέσουν τα όρια για τον
έλεγχο της παραγωγής του τροποποιηµένου ασφαλτοµίγµατος. Τα µηχανικά χαρακτηριστικά
που θα ελεγχθούν, θα είναι:
o

ο

Η δυσκαµψία σε θερµοκρασία εργαστηρίου (20 – 25 C) και σε θερµοκρασία 40 C
ο
Τα χαρακτηριστικά µόνιµης παραµόρφωσης σε θερµοκρασία 40 C..

5.4

Κατασκευή
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Παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος.
Τα βελτιωµένα µε χηµικά πολυµερή πρόσθετα ασφαλτοµίγµατα παράγονται στις ίδιες
εγκαταστάσεις µε τα συνήθη (συµβατικά) ασφαλτοµίγµατα. Η προσθήκη του χηµικού προσθέτου
(τύπου SBS ή αναλόγου) θα γίνεται µε προανάµιξη του προσθέτου µε την άσφαλτο.
Η προανάµιξη του προσθέτου στην άσφαλτο θα γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή του
προσθέτου και του Αναδόχου σε σύστηµα που θα µεταφερθεί επί τόπου στην εγκατάσταση
παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος. Έτσι θα ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαχωρισµού του
προσθέτου από το ασφαλτικό συνδετικό. Απαιτείται επίσης η ύπαρξη µίας επί πλέον δεξαµενής
-κατάλληλης για την επαρκή κάλυψη κατ’ ελάχιστον της ηµερήσιας παραγωγής- για την
αποθήκευση της τροποποιηµένης ασφάλτου στην εγκατάσταση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες του προµηθευτή. Οι οδηγίες αυτές
αφορούν κυρίως στον τρόπο διατήρησης εν θερµώ της τροποποιηµένης µε χηµικά πολυµερή
πρόσθετα ασφάλτου (π.χ. απαιτούµενη θερµοκρασία, περιοδική ελαφρά ανάµιξη είτε µε
κατάλληλο µηχανικό αναδευτήρα, είτε µε ανακυκλωτή).
Επιπλέον, ο προµηθευτής του τροποποιητικού ή της τροποποιηµένης ασφάλτου πρέπει να
προσκοµίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, τα βασικότερα από τα οποία είναι η διείσδυση και η
µάλθωση, ή και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία όπως η ολκιµότητα, το ιξώδες, η πυκνότητα, η
θερµοκρασία ανάφλεξης, η διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες, το σηµείο θραύσης κατά
Fraass, κατ’ ελάχιστον πάντως, τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.2.1 (β) της παρούσας. Τα
χαρακτηριστικά αυτά θα ελεγχθούν κατά τη διαδικασία της µελέτης σύνθεσης.
Άλλα χρήσιµα στοιχεία που εξαρτώνται από την τελική επιλογή τροποποιητικού είναι οι
θερµοκρασίες άντλησης και ανάµιξης της τροποποιηµένης ασφάλτου, καθώς και οι
συνιστώµενες θερµοκρασίες (µέγιστη, ελάχιστη) διάστρωσης του ασφαλτοµίγµατος. Οι
θερµοκρασίες αυτές πρέπει να είναι κατά κανόνα 10 – 15 oC µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες
θερµοκρασίες των συµβατικών ασφάλτων ή ασφαλτοµιγµάτων. Η θερµοκρασία περιβάλλοντος
πρέπει να είναι κατά 5 oC ανώτερη των προβλεπόµενων κατά τη διάστρωση συµβατικών
ασφαλτοµιγµάτων. ∆εν πρέπει να γίνεται διάστρωση, όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι
o
κατώτερη των 15 oC, επιθυµητό είναι δε, η θερµοκρασία να µην είναι κατώτερη των 20 C. Σε
o
o
περίπτωση ανάγκης διάστρωσης σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (10 C ≤ Τ < 15 C) απαιτείται
ειδική έγκριση της Επίβλεψης. Iδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης η εγγύηση που πρέπει να δώσει
ο προµηθευτής της τροποποιηµένης ασφάλτου, για τη σταθερότητά της κατά τη µεταφορά και
την αποθήκευσή της (storage stability). Για το σκοπό αυτό, πρέπει να προσκοµίσει πρόγραµµα
διασφάλισης ποιότητας (Quality plan) και σχετικά πιστοποιητικά ISO όποιου τύπου κριθεί
σκόπιµο από την Υπηρεσία και τους ανεξάρτητους συµβούλους της, σύµφωνα µε το τελικά
χρησιµοποιούµενο τροποποιητικό υλικό.
Η µέγιστη θερµοκρασία παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος καθορίζεται από την Υπηρεσία,
σύµφωνα και µε τις οδηγίες του προµηθευτή του τελικά επιλεγόµενου προσθέτου. Ενδεικτικά,
αναφέρεται ως θερµοκρασία ανάµιξης της τροποποιηµένης ασφάλτου περί τους 170 oC, (ή
θερµοκρασία, κατά την οποία θα έχει ιξώδες 150 – 190 CSt), ενώ η θερµοκρασία άντλησής της
από τη δεξαµενή θα είναι κατά 5 – 10 oC µεγαλύτερη. Η θερµοκρασία των αδρανών δεν θα
πρέπει να είναι πλέον των 5 oC κατώτερη από τη θερµοκρασία ανάµιξης της τροποποιηµένης
ασφάλτου

5.4.2

∆οκιµαστική παραγωγή ασφαλτοµίγµατος
Πριν από την κατασκευή, επιβάλλεται η δοκιµαστική παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος.
Οι συµβατικές δοκιµές, θα γίνουν από το εργαστήριο της Υπηρεσίας και θα περιλαµβάνουν τις
παραµέτρους της σύνθεσης του υλικού (ποσοστό ασφάλτου, κοκκοµετρική διαβάθµιση
αδρανών).
Με την παρουσία εκπροσώπου του ανεξάρτητου πραγµατογνώµονα, θα ληφθούν δείγµατα από
τη δοκιµαστική παραγωγή, τα οποία θα ελεγχθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
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παράγραφο 5.3. Τα αποτελέσµατα των εξειδικευµένων αυτών δοκιµών, που αφορούν στον
προσδιορισµό των µηχανικών χαρακτηριστικών του υλικού (δυσκαµψία, χαρακτηριστικά µόνιµης
παραµόρφωσης), δεν πρέπει να υπολείπονται από τα αντίστοιχα της εγκεκριµένης µελέτης
σύνθεσης περισσότερο από 10 %.
Τα αποτελέσµατα όλων των εργαστηριακών δοκιµών θα συγκριθούν µε τα αντίστοιχα της
µελέτης σύνθεσης και είτε θα γίνει αποδοχή του υλικού, είτε θα γίνουν οι κατάλληλες
διορθωτικές παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος.
5.4.3

∆οκιµαστική διάστρωση
∆έκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης, θα κατασκευαστεί
δοκιµαστικό τµήµα µήκους τουλάχιστον 100 m, σε πλάτος µίας λωρίδας κυκλοφορίας. Έτσι, θα
διαπιστωθεί και θα ελεγχθεί η δυνατότητα κατασκευής του έργου και θα µπορέσουν να
αντιµετωπιστούν πιθανά προβλήµατα. Η θερµοκρασία διάστρωσης θα οριστεί από την
Υπηρεσία, σύµφωνα και µε τις οδηγίες του προµηθευτή του χηµικού προσθέτου. Ενδεικτικά,
αναφέρεται θερµοκρασία διάστρωσης 140 – 155 οC (ή θερµοκρασία, κατά την οποία η
τροποποιηµένη άσφαλτος θα έχει ιξώδες 250 – 310 CSt).
Θα ληφθούν δείγµατα του ασφαλτοµίγµατος της διάστρωσης, καθώς και πυρήνες από την
έτοιµη στρώση.
Οι συµβατικές δοκιµές, θα γίνουν από το εργαστήριο της Υπηρεσίας και θα περιλαµβάνουν τις
παραµέτρους της σύνθεσης του υλικού (ποσοστό ασφάλτου, κοκκοµετρική διαβάθµιση
αδρανών).
Θα διεξαχθούν επίσης και οι συνήθεις έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης (έλεγχος στάθµης,
οµαλότητας, πάχους στρώσης, ποσοστού κενών και βαθµού συµπύκνωσης).

5.4.4

Συµπύκνωση
Ακολουθείται η συνήθης διαδικασία της συµπύκνωσης αµέσως µετά τη διάστρωση, µε
θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος που καθορίζεται από το είδος του τροποποιητικού και τις
σχετικές οδηγίες του προµηθευτή του προσθέτου. Η ελάχιστη θερµοκρασία των ασφαλτικών
στρώσεων κατά το πέρας των εργασιών συµπύκνωσης δεν επιτρέπεται να υπολείπεται των 110
oC.
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Ποιοτικός έλεγχος
Οι απαιτούµενες δοκιµές ποιοτικών ελέγχων και η συχνότητα εφαρµογής τους παρατίθενται
παρακάτω:
α) Τροποποιηµένη άσφαλτος

∆ΟΚΙΜΗ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ιείσδυση (Penetration) στους 25 C

ASTM D 5

2 την ηµέρα

Μάλθωση (Softening Point)

ASTM D 36

2 την ηµέρα

Ολκιµότητα (Ductility)

ASTM D 113

2 την ηµέρα

∆οκιµή ελαστικής επαναφοράς (Elastic Recovery) µε

ASTM D 6084

2 την ηµέρα

χρήση της δοκιµής ολκιµότητας (Ductility)

(ASTM D 113)

o

o

Ιξώδες (Viscosity) στους 135 C

ASTM D 2170

∆οκιµή διαχωρισµού (Separation) µε χρήση της δοκιµής
µάλθωσης (Softening Point ring and ball), ή του ιξώδους
o

1 την ηµέρα (*)
(ASTM D 36)

(Viscosity) στους 135 C

(ASTM D 2170)

Σηµείο θραύσης κατά Frass

NF T 66-028

(*)

2 την ηµέρα

κάθε 300 ton

Μόνο σε περίπτωση αποθήκευσης της τροποποιηµένης ασφάλτου

Η λήψη δειγµάτων από την άσφαλτο θα γίνεται στην εγκατάσταση παραγωγής του
ασφαλτοµίγµατος. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν κατόπιν των σχετικών συστάσεων, οι
οποίες θα προκύψουν από τη µελέτη σύνθεσης.
β) Τροποποιηµένο ασφαλτόµιγµα (έλεγχος παραγωγής)
∆ΟΚΙΜΗ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή δοκιµίων Marshall: ποσοστό κενών,

ASTM D 1559

4 δοκίµια την ηµέρα ή ανά

έλεγχος χαρακτηριστικών Marshall
Εκχύλιση ασφαλτοµίγµατος (Extraction): ποσοστό

1000 ton µίγµατος
ASTM D 2172

Min 3 την ηµέρα

ασφάλτου, κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών
5.5.1

Έλεγχοι των υλικών κατασκευής
Εκτός από τα προαναφερθέντα, ισχύουν και οι γενικές αρχές που εφαρµόζονται για τα συνήθη
ασφαλτοµίγµατα (ΠΤΠ Α265, παρ. 6 και 7).

5.5.2

Έλεγχοι και απαιτήσεις για την τελική στρώση
Μετά την τελική συµπύκνωση, ακολουθούν οι συνήθεις έλεγχοι της ασφαλτικής στρώσης
(στάθµης, οµαλότητας, πάχους στρώσης, ποσοστού κενών, βαθµού συµπύκνωσης) για να
διαπιστωθεί, εάν και κατά πόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που περιλαµβάνει η σύµβαση
του έργου. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται µε βάση τις συστάσεις που αναφέρονται στις ΠΤΠ
Α265.
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Ιδιαίτερα, ως προς την οµαλότητα, θα ακολουθηθούν τα παρακάτω.
Παράλληλα στον άξονα της οδού, οι κυµατισµοί ή άλλες τοπικές ανωµαλίες δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τα ± 5mm. Η µέτρηση θα γίνεται µε 4µετρο πήχη στο µέσον της λωρίδας.
Εγκάρσια στον άξονα της οδού, οι κυµατισµοί ή άλλες τοπικές ανωµαλίες δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τα ± 5mm. Η µέτρηση θα γίνεται µε 3µετρο πήχη σε διατοµές που θα απέχουν
µεταξύ τους το πολύ 10 µ.
Η επιφάνεια του οδοστρώµατος πρέπει να έχει βαθµό επιπεδότητας IRI 1.25. Η µέτρηση θα
γίνεται µε οµαλόµετρο / προφιλόµετρο τύπου Laser ή αναλόγου. Σε περίπτωση αδυναµίας
εφαρµογής του παραπάνω τύπου οµαλοµέτρου, η µέτρηση θα γίνεται µε άλλου τύπου
οµαλόµετρο, βάσει των αναφεροµένων στις ΠΤΠ Α265.

