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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANII I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA
1.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa drogi gminnej ulicy Dolna Wieś i Karola Miarki w Wilczej w Sołectwie Wilcza, Gmina Pilchowice.
2. Przedmiot robót budowlanych
odtworzenie trasy
rozbiórka elementów dróg
wykonanie wykopów
kanalizacja deszczowa
oczyszczenie i skropienie warstw
wyrównanie podbudowy mieszankami min.-asf.
nawierzchnia z betonu asfaltowego
umocnienie powierzchni skarp i rowów
pobocza
krawężniki
betonowe obrzeża
zjazdy do posesji
ścieki
regulacja pionowa urządzeń obcych
3.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych

Remont nawierzchni
4.

Nazwy i kody CPV

45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45232452-5 Roboty odwadniające

5.

Informacja o terenie budowy

Terenem budowy jest pas drogowy ulicy Dworcowa, Cystersów, Lipowa oraz Powstańców Śląskich w Sołectwie
Pilchowice.
Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. Dokumentacja projektowa, ST i
wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary
podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST., a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zabezpieczenie terenu budowy. Przebudowa i
remont wykonywany „pod ruchem” Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
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obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i
w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
ochrona środowiska w czasie wykonywania robót; Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie
ograniczał uciążliwości wynikające z nadmiernego hałasu, wibracji oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi a powietrza pyłami i gazami.
Ochrona przeciwpożarowa;
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Materiały szkodliwe dla otoczenia;
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Ochrona własności publicznej i prywatnej;
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne zlokalizowane w pasie
drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie a mianowicie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kanalizacja teletechniczna – telefoniczne kable ziemne
sieć gazowa średnioprężna PE
linie napowietrzne średniego napięcia SN
linia napowietrzna niskiego napięcia n/N
linie kablowe niskiego napięcia n/N
linie napowietrzne oświetleniowe
wodociągowa sieć rozdzielcza

Uwaga : nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanego na mapach uzbrojenia, które nie było zgłoszone do
inwentaryzacji lub o którym brak informacji w instytucjach branżowych. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne,
Wykonawca winien prowizorycznie je zabezpieczyć i po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy powyższy
fakt zgłosić do odpowiedniej instytucji branżowej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem wszystkich instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Podstawowymi elementami zagrożenia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót drogowych są:
- kolizja wykonawców robót i uczestników ruchu drogowego (roboty wykonywane pod)
- zagrożenia wynikające z wykonywania wykopów,
- zagrożenia wynikające z zatrudnienia sprzęty i transportu zmechanizowanego,
- zagrożenia wynikające z używania narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym,
- zagrożenia wynikające z wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych (temp. do
1600C),
- kolizja wykonywanych robót ziemnych z podziemnymi urządzeniami obcymi.
Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
6.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi
Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów,
dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inżyniera. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do
kontroli przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem Wytwórnie
materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli
będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
7.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn;

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, a w przypadku braku ustaleń, sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera.
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inżyniera projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
8.

Wymagania dotyczące środków transportu;

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
9.

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inżyniera., oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. Sprawdzenie wytyczenia robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
10. Opis działań związanych z kontrolą;
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynierktu może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie
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przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane
i oznakowane. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne , albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
niezbędnej pomocy. Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier powinien pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały,
które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. W przypadku
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.
11. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać
w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości
i harmonogramów robót,

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
ostatecznych odbiorów robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
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przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Książka obmiarów stanowi
dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. Dzienniki
laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika
projektu.
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego
.
12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane
do książki obmiarów. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. (długość x szerokość x
wysokość/grubość/głębokość x ilość). Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów.
13. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych
części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inżynier.
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym robót.
14. Określenia podstawowe
Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco;
Asfalt upłynniony –asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- użytkową (drogę) albo jego
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca
warunki stateczności i odwodnienia.
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.
Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości 5% do 7% w
stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu
wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa,
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. Droga – wydzielony
pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. parkingu, na której dokonuje się również rozrząd pojazdów lekkich
i ciężkich do miejsc postojowych, Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. Geosiatka – płaska
struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi (przeplatanymi)
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w węzłach lub ciągnionymi, Geosyntetyk – materiał w postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m. in. Dużą wytrzymałością oraz
wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują: geosiatki,geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.
Humusowanie – pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
Kanał zbiorczy kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. Kierownik budowy –
osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
Kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzędną spocznika.
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz z sposobem ich połączenia.
Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z
elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.)
Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
Korpus drogowy – nasyp lub część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. Krawężniki betonowe
– prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie
drogowe.
Kruszywo łamane – materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych. Kruszywo łamane zwykłe –
kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji,
charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach.
Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie
ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.
Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako malowane lub
oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw
syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania
robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prze Inżyniera. Materiały do
znakowania cienkowarstwowego – farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm. Materiały do poziomego
znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy
odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższone.
Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
Materiał uszorstniający – kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe.
Miał – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm.
Miejsce postoju samochodów osobowych – wydzielone miejsce postoju dla pojazdów, których masa całkowita nie
przekracza 3,5 Mg.
Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednia ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób,
spełniająca określone wymagania.
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a)
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b)
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowę.
c)
Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
d)
Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e)
Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f)
Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g)
Warstwa mrozoochronna – warstwa , której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu. Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
h)
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do nawierzchni.
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Nawierzchnia tłuczniowa – jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu naturalnym lub
ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przyjmowania ruchu.
Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze względu na
pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy – wibracje i hałas.
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi.
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji
nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju robot budowlanych.
Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc
na tej nawierzchni.
Parking – wydzielony teren poza koroną drogi, wyposażony w miejsca dla samochodów oraz w urządzenia dla
zaspakajania potrzeb podróżnych.
Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Piasek – kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm.
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.
Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni
drogowej,
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki,
która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
Podbudowa z tłucznia kamiennego – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z
tłucznia i klińca kamiennego.
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. Podłoże ulepszone – górna
warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i
właściwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu
realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Prefabrykat – element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, do zmontowania na budowie,
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie
budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kołowego, pieszego.
Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych.
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. Rejestr obmiarów –
akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinietą a ścianą komory roboczej.
Spocznik – pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi.
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej
eksploatacji kanałów.
Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału
odpływowego.
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych
w jeden kanał odpływowy.
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Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach
spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Ścianka czołowa przepustu – element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi drogi (lub
głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do
podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia
elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem.
‘Ściek przykrawężnikowy – element konstrukcji jezdni służący do odprowadzania wód opadowych z nawierzchni jezdni i
chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
Ściek terenowy – element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem służący do odprowadzania wód opadowych z
nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych.
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być wykonana
z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) – jako jednolita lub składana.
Tłuczeń – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położonych w obrębie pasa robót drogowych.
Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu wyrównania jej
nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym. Wjazdy i wyjazdy z bram – miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do
ruchu pojazdów wjeżdżających lub wyjeżdżających z bram.
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni
terenu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu.
Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
Zalewa uszczelniająca – specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z mas stosowanych „na zimno”
do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin.
Zatoka autobusowa – miejsce zatrzymania dla wymiany pasażerów, urządzone poza jezdnią i przeznaczone wyłącznie dla
autobusów komunikacji zbiorowej.
Zatoka postojowa – miejsce w obrębie korony drogi, przeznaczone na parkowanie pojazdów.
Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu
powrotnym – współdrożnym).
Znak nowy – znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji.
Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.
Znak użytkowany – znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji.
Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie
segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.
Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymania pojazdów.
Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca na
nawierzchni.
15. Dokumenty odniesienia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami).
- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
późniejszymi zmianami).

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 11

„Budowa drogi gminnej ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Cystersów do ostatnich zabudowań”

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOŚCIOWYCH
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach. W zakres robót pomiarowych wchodzą :
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIAŁY
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w
sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć
długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt :
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, łaty,
- taśmy stalowe, szpilki,
gwarantujący uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy,
nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe trasy i inne
punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a
także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna
odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 m, natomiast w
terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza
granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Oś trasy powinna być
wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku
do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu
(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacja projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych prze Inżyniera. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i
wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów
poprzecznych.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjne, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1.osnowy realizacyjne , GUGiK 1983.
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D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką :
- warstw nawierzchni
- krawężników, obrzeży i oporników,
- ścieków,
- chodników,
- barier i poręczy,
- znaków drogowych,
- przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. i stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

2. MATERIAŁY
Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna, lub rur stalowych w postaci :
- rusztowań kozłowych
- rusztowań drabinowych
- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych
- rusztowań z rur stalowych
Rusztowania należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom :
- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002,
- gwoździe wg BN-87/5028-12
- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220
- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402

3. SPRZĘT
Do wykonania robót może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera :
- spycharki,
- ładowarki,
- żurawie samochodowe,
- samochody ciężarowe,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują :
a) dla rozbiórek warstw nawierzchni :
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników :
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku :
- odsłonięcie ścieku,
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupełnienie i wyrównanie podłoża,
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- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników :
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki barier i poręczy :
- demontaż elementów barier lub poręczy,
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-77/8931-12,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki znaków drogowych :
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
- odkopanie i wydobycie słupków,
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is >1,00 wg BN-77/8931-12,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki przepustu :
- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie przy przepustach wyższych od około 2 m,
- rozbicie elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem
prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,
- demontaż prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów, załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is __1,00 wg BN-77/8931-12,
- uporządkowanie terenu rozbiórki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest
- dla nawierzchni i chodnika – m2 (metr kwadratowy),
- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, barier i poręczy – m
(metr),
- dla znaków drogowych – szt. (sztuka),
- dla przepustów i ich elementów
a) betonowych, kamiennych, ceglanych – m3 (metr sześcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych – m (metr).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne”

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1. PN-D-98017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
4. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach.

2. MATERIAŁY (grunty)
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania, określenie przeciętnych
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN72/8932-01. Podział gruntów pod względem wysadzinowości i przydatnośći do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S02205. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar
objętości robót ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione na odkład.

3. SPRZĘT
Wykonawca winien dysponować sprzętem do :
a. odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki itp.)
b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.)
c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.)
d. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie wykopów winny być zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż +/- 10 cm. Różnica w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i –3 cm. Szerokość korpusu nie może
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego
o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby
powierzchniom gruntu nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. O ile w
dokumentacji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów,
należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Sposób
wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Wykonawca winien
wykonać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie.
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych.
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia IS-1,00. Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile
grubość warstwy gruntu(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niżż0,3 m. Z chwilą przystąpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Kontrola jakości robot obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania wykopów z dokumentacją a w szczególności :
a. odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b. zapewnienie stateczności skarp,
c. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e. zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej tolerancji dały wyniki pozytywne .

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe.
Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni i podłoża przez obciążenie płytą.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nasypów i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

2. MATERIAŁY (grunty)
Podział gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania, określenie przeciętnych
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu wg BN72/8932-01. Podział gruntów pod względem wysadzinowości i przydatnośći do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S02205. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar
objętości robót ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione na odkład.

3. SPRZĘT
Wykonawca winien dysponować sprzętem do :
a. odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki itp.)
b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki itp.)
c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki itp.)
d. sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie nasypów winny być zgodne z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie powinny być większe niż +/-10 cm. Różnica w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i –3 cm. Szerokość korpusu nie może
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 cm. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego
o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące
równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. O ile w
dokumentacji nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza
teren pasa robót ziemnych.
U k o p i d o k o p. Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczenie
gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu. Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. Jeżeli
ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego
eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem.
N a s y p y . Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około
4% _1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych,
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika
zagęszczenia jest mniejsza od IS-0,95 Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało
spełnione. Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni gładkiej, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna
ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą
nasypu. Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być
wznoszone równomiernie na całej szerokości. Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w
zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Grunty o różnych właściwościach należy
wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy
wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać
jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Przy budowie
nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się przez wcięcie w zboczu
stopni i wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego
skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% +/-1% w kierunku zgodnym
z pochyleniem skarpy. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu jest większa od wilgotności
optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej
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rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz
występujących warunków. Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z
tolerancją od –20% do +10% jej wartości.
O d k ł a d . Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny
być zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o
wysokości do 1,5 m, pochylenie skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odkłady powinny być tak ukształtowane,
aby harmonizowały z otaczającym terenem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania nasypów z dokumentacją a w szczególności :
a. wykonania ukopu i dokopu,
b. badanie przydatności gruntów do budowy nasypów,
c. badanie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
d. sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu,
e. pomiary kształtu nasypu,
f. wykonania odkładu.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr szaścienny) wykonanych robót ziemnych

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :
1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni i podłoża przez obciążenie płytą.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-04.01.01. KORYTO
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego przeznaczonego do ułożenia
konstrukcji nawierzchni i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Wykonawca winien dysponować:
a.
równiarką lub spycharką z ukośnie ustawionym lemieszem a za zgodą Inwestora
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
b.
walcami statycznymi, wibracyjnymi lub płytami wibracyjnymi.

również

z

lemieszem

4. TRANSPORT
Nie występuje.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca winien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Rozmieszczenie palików lub szpilek do naciągania sznurków do wytyczenia robot w odstępach nie większych niż co 10 m.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, lub w przypadku robot o
małym zakresie.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
określonego zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do
+10%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót obejmuje:
a.
szerokość koryta (10 razy na 1 km i nie może różnić się o więcej niż +10 cm i –5 cm)
b.
równość koryta wg BN-68/8931-04
c.
spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją +/-0,5%)
d.
rzędne wysokościowe (różnica nie powinna przekraczać +1 cm,-2 cm)
e.
ukształtowanie osi w planie (różnica nie większa niż +/-5 cm)
f.
wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża wg BN-77/893112
g.
wilgotność wg PN-B-06714-17 (tolerancja od –20% do +10%)

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBOT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
3.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
przez obciążenie płytą.
4.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
5.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

nawierzchni podatnych i podłoża
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D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
1. WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających związanych z zadaniem pod nazwą: Remont
miejsca utwardzonego wraz z utwardzeniem nowego placu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w podpunkcie 1.1.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw
odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt
wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem obejmują:
wykonanie warstwy odsączającej.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających i odcinających są: piaski, żwiry i
pospółki.
Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:
szczelności, określony zależnością:
D15
5
d85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
zagęszczalności, określone zależnością:
U=d60/d10 ≥ 3 wg PN-S-02205
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
wodoprzepuszczalności –
wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m/dobę określona wg PNB-04492 lub BN-76/8950-03
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B11113 dla gatunku 1 i 2.
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających
i odcinających powinny spełniać
wymagania normy PN-B-11111,dla klasy I i II.
Składowanie materiałów
Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania
powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
równiarek, koparko-ładowarek
walców statycznych,
płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odstępach nie większych niż co 10 m.
Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu
osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał
o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,97 dla chodników i Is ≥ 1,00 dla
zjazdów według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy
określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%
jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej,
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w
dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Badania przed przystąpieniem do robót
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone
w p. 2.3.
Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i
odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.

Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 25 m

8

Grubość warstwy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

8

Zagęszczenie, wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej
kruszywa
niż raz na 600 m2

Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/893104.
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją 0,5%.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2
cm.
Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od
określonego w pkt 5.3.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy:
odcinającej,
odsączającej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST
D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa
mineralne.
Badania.Oznaczanie wilgotności
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . świr i mieszanka
Kruszywo
mineralne. Kruszywo
łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni i stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

2. MATERIAŁY
Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a)
do skropienia podbudowy nie asfaltowej:
kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994
upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173
b)
do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994
upłynnione asfalty szybkoodparowalne wg PN-C-96173
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgodą Inżyniera.
Zużycie lepiszczy do skropienia
Lp. Rodzaj lepiszcza

1
2

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200, D 300

2
Zużycie (kg/m )
od 0,4 do 1,2
od 0,4 do 0,6

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inżyniera.
Składowanie lepiszczy
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostępem wody i zanieczyszczeniem. Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na
tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. Przy przechowywaniu
emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZĘT
Sprzęt do czyszczenia warstw nawierzchni
szczotka mechaniczna, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna być
wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających
do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczącej służyć do
zamiatania.
Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,
sprężarka,
zbiornik z wodą,
szczotki ręczne.
Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów:
temperatury rozkładanego lepiszcza,
ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
obrotów pompy dozującej lepiszcze,
prędkości poruszania się skrapiarki,
wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury
lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją 10%od ilości założonej.

4. TRANSPORT
Asfalty mogą być transportowane w cysternach posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze,
zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody.
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Emulsja może być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie
będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Powinny być przedzielone przegrodami,
dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie
umożliwiające przepływ emulsji, powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek
ręcznych.
Skropienie warstw nawierzchni
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu
warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy może
rozpocząć się po akceptacji prze Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy
użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy przy skrapianiu:
Lp.

1
2
3

Rodzaj lepiszcza

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

0
Temperatury ( C)
od 20 do 40
od 140 do 150
od 130 do 140

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetr5acji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od
rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badanie lepiszczy powinno być oparte na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej
dostawy właściwości :
emulsji asfaltowej kationowej - lepkość - wg EmA-94
asfalt drogowy – penetracja – wg PN-C-04134
Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza – wg metody podanej w opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest :
m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :
1.
PN-C-04134
2.
PN-C-96170
3.
PN-C-96173

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

Inne dokumenty
1.
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02- 03.
2.
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM-1994 r.

Zalecone przez GDDP
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABIL. MECH.
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, jako :
podbudowę pomocniczą,
podbudowę zasadniczą,
zgodnie z ustaleniami w dokumentacji projektowej i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach.

2. MATERIAŁY
Kruszywo łamane zwykle: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 Woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
Do wykonania podbudowy należy użyć:
tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm.
Kruszywo powinno być klasy co najmniej II – dla podbudowy zasadniczej i klasy II i III – dla podbudowy pomocniczej.
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu.

3. SPRZĘT
Wykonawca winien dysponować :
równiarką, układarką lub rozsypywarką kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
walcami statycznymi gładkimi do zagęszczania kruszywa grubego,
walcami wibracyjnymi lub wibracyjnymi zagęszczarkami płytowymi do klinowania
klińcem,
walcami ogumionymi lub stalowymi gładkimi do końcowego dogęszczenia,
przewoźnymi zbiornikami do wody.

kruszywa

grubego

4. TRANSPORT
Dowolne środki transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego wymiaru
największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm.
Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość
rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo
grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku nie
mniejszym niż 30 kN/m. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku co najmniej
16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem
statycznym gładkim o nacisku nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót obejmuje :
badanie właściwości kruszywa wg PN-S-96023
szerokość podbudowy (zgodnie z dokumentacją z tolerancją +10 cm, -5 cm)
równość podbudowy wg BN-68/8931-04 (nierówność do 12 mm dla podbudowy
podbudowy pomocniczej)
spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją 0,5%)
rzędne wysokościowe (różnice nie powinny przekraczać +1 cm,-2 cm)
grubość podbudowy (zgodnie z dokumentacją z tolerancją 2 cm dla podbudowy
+1 cm, -2 cm dla podbudowy pomocniczej)
nośność podbudowy wg BN-64/8931-02

zasadniczej i 15 mm dla

zasadniczej i

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. 8.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
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9. 9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :
1.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych
3.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
4.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.
5.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności
6.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
7.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
8.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń organicznych,
9.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie
Los Angeles.
10.
PN-B-06731
żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne.
11.
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
12.
PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
13.
PN-S-96023
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
14.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych
15.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni
podatnych
podłoża przez obciążenie płytą.
16.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą
17.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
18.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

i
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D 05.01.03. WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI Z
MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH ZAGĘSZCZANYCH
MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiązanych,
zagęszczanych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót na autostradach i drogach krajowych.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw z
mieszanek kruszyw zagęszczanych mechanicznie, przyjętych na podstawie norm PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane –
Specyfikacja”, PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania mają zastosowanie do następujących warstw
konstrukcyjnych nawierzchni:
 Podbudowa zasadnicza,
 Podbudowa pomocnicza,
 Warstwa mrozoochronna,
 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego zagęszczanego mechanicznie.
W szczególnych przypadkach warstwa mrozoochronna może pełnić dodatkowo rolę warstwy odsączającej i/lub
odcinającej. Dla takich przypadków w OST zapisano wymagania dodatkowe.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Konstrukcja nawierzchni – konstrukcja, której celem jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe oraz
zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu gruntowym lub
ulepszonym podłożu. Konstrukcję wzmacnianej nawierzchni należy traktować jak podbudowę.
1.4.2. Podbudowa zasadnicza – warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spełniająca(e) podstawową funkcję w rozłożeniu
naprężeń od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza może być jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.
1.4.3. Podbudowa pomocnicza – warstwa tworząca platformę umożliwiającą prawidłowe wbudowanie podbudowy zasadniczej,
a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagająca warstwy górne konstrukcji nawierzchni w rozłożeniu naprężeń od kół
pojazdów oraz ochronę nawierzchni przed szkodliwym działaniem mrozu.
1.4.4. Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed szkodliwym działaniem
mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W przypadku złych warunków wodnych warstwa
mrozoochronna pełni także funkcję warstwy odsączającej.
1.4.5. Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni,
stosowana w złych warunkach wodnych. Rolę warstwy odsączającej pełni warstwa mrozoochronna lub warstwa ulepszonego
podłoża, które w takim przypadku muszą być wykonane z materiału o dużej wodoprzepuszczalności.
1.4.6. Warstwa odcinająca – warstwa, której zadaniem jest uniemożliwienie przedostania się cząstek gruntu podłoża do warstw
wyżej położonych. Warstwa ta powinna spełniać warunek szczelności.
(
)
1.4.7. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym składzie ziarnowym (d÷D), który jest stosowany do
wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona: z kruszyw naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.
1.4.8. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa poddawana jest
bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwiązanych o
ciągłym uziarnieniu.
1.4.9. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony jako przedział
wartości lub wartość graniczna. Symbol NR użyty do określenia właściwości oznacza, że nie jest wymagane badanie danej
cechy.
1.4.10. Partia – wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawa dzielona (np. ładunek wagonowy, ładunek samochodu
ciężarowego, barki) lub hałda, która została wyprodukowana w okresie występowania jednakowych warunków. Przy ciągłym
procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie.
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1.5. Symbole i skróty
Pozostałe określenia używane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczególnych właściwości (symbole i skróty)
przyjęto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywołanymi normami badawczymi oraz „Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano następujące symbole
i skróty:
CBR – kalifornijski wskaźnik nośności, wyrażony w procentach [%];
k10 – współczynnik filtracji, oznaczany według ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];
D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwiązanej, z której jest wykonywana
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];
d85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, [mm];
d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu podłoża, [mm];
SE4 – wskaźnik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 załącznik A (dla frakcji 0/4 mm),
O90 – umowna średnica porów geowłókniny lub geotkaniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu podłoża
zatrzymującego się na geowłókninie lub geotkaninie w ilości 90% (m/m), wartość O 90 powinna być podawana przez
producenta wyrobu.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

Materiały do mieszanek
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.1.2. Kruszywa
Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwiązanych są kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, które spełniają wymagania
OST zgodnie z Tablicą 1 i normą PN-EN 13242. Kruszywa pochodzące z różnych źródeł (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) mają
spełnić wymagania w całej mieszance.
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych

Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek niezwiązanych (kategorie według P
Lp.

Właściwość

warstwa
mrozoochronna
KR1KR7

Zestaw sit #

1.

2.

Uziarnienie wg PN-EN 933-1,
kategoria nie niższa niż
(badanie na mokro)

GC80-20,
GF 80,
GA 75

podbudowa pomocnicza
nawierzchni drogowej obciążonej ruchem

podbudowa zasadnicza
nawierzchni drogowej obciążonej ruch

KR3KR4
KR5KR7
KR1KR2
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63 i 90
Wszystkie wymiary kruszywa są dozwolone
GC80-20,
GF 80,
GA 75

KR3KR7

GC80-20,
GF 80,
GA 75

GC80-20,
GF 80,
GA 75

GC80-20,
GF 80,
GA 75

Kategorie ogólnych granic i
tolerancji uziarnienia kruszyw,
nie niższa niż:
a) kruszywo grube o D≥2d
przy:
3.

D/d< 4
D/d≥ 4

4.

5.

b) kruszywo drobne i kruszywo
o ciągłym uziarnieniu, kategoria
nie niższa niż:
Kształt kruszywa grubego lub
kruszywa grubego (≥4mm)
wydzielonego z kruszywa o
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN
933-3a)
a) wskaźnik płaskości,
kategoria nie wyższa niż
lub
b) wskaźnik kształtu wg PN-EN
933-4 a),
kategoria nie wyższa niż
Kategorie procentowych
zawartości ziaren o powierzchni
przekruszonej lub łamanych

GTNR

GTNR,

GTNR

GTC20/15

GTC20/15

GTNR

GTNR,

GTNR

GTC20/17,5

GTC20/17,5

GTFNR
GTANR

GTFNR
GTANR

GTF10
GTA20

GTF 20
GTA20

GTF10
GTA20

FINR

FINR

FINR

FI50

FI50

SINR

SINR

SINR

SI55

SI55

CNR

CNR/70

CNR/50

CNR/70

C50/30
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6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

oraz ziaren całkowicie
zaokrąglonych w kruszywie
grubym lub w kruszywie
grubym (≥4mm) wydzielonym
z kruszywa o ciągłym
uziarnieniu wg PN-EN 933-5,
kategoria nie niższa niż:
Zawartość pyłów b) w kruszywie
wg PN-EN 933-1
Odporność na rozdrabnianie
kruszywa grubego lub kruszywa
grubego wydzielonego z
kruszywa o ciągłym uziarnieniu
(frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyższa niż
Odporność na ścieranie
kruszywa grubego lub kruszywa
grubego wydzielonego z
kruszywa o ciągłym uziarnieniu
(frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyższa niż
Gęstość ziaren wg PN-EN
1097-6, rozdział 7, 8 albo 9
Nasiąkliwość c) wg PN-EN
1097-6, rozdział 7, 8 albo 9,
kategoria nie wyższa niż
Siarczany rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN 1744-1
Całkowita zawartość siarki wg
PN-EN 1744-1
Stałość objętości żużla
stalowniczego wg PN-EN 17441. p. 19.3, kategoria nie wyższa
niż:
Rozpad krzemianowy w żużlu
wielkopiecowym kawałkowym
wg PN-EN 1744-1, p.19.1
Rozpad żelazawy w żużlu
wielkopiecowym kawałkowym
wg PN-EN 1744-1, p.19.2
Składniki rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN 1744-3
Zanieczyszczenia
(dot. kruszyw naturalnych)

Zawartość składników kruszyw
grubych z recyklingu,
oznaczona wg PN-EN 933-11,
wymagane kategorie nie wyższe
niż:

Zgorzel słoneczna bazaltu wg
PN-EN 1367-3 pkt. 7.3 oraz
pkt. 8.3, (frakcja referencyjna
do badania #10/14mm)
wymagana kategoria
Mrozoodporność kruszywa
(frakcja referencyjna do badania
#8/16mm) wg PN-EN 1367-1,
kategoria nie wyższa niż

fDeklarowana

fDeklarowana

fDeklarowana

LANR

LA50

LA50

LA50

LA40

MDENR

MDE35

MDE35

MDE35

MDE35

Deklarowana

Deklarowana

WA242

ASNR
SNR

V5

Deklarowana
WA242

WA242
ASNR
SNR
V5

ASNR

ASNR

ASNR

SNR

SNR

SNR

V5

V5

V5

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przep

Brak ciał obcych takich, jak: drewno, szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy (doty
Rc Deklarowana
Rcug Deklarowana
Rb Deklarowana
Ra Deklarowana
Rg Deklarowana

Rc Deklarowana
Rcug Deklarowana
Rb Deklarowana
Ra Deklarowana
Rg Deklarowana

Rc Deklarowana
Rcug Deklarowana
Rb Deklarowana
Ra Deklarowana
Rg Deklarowana

X 1-

X 1-

X 1-

FL 10-

FL 10-

FL 10-

SBLA

SBLA

SBLA

Rc Deklarowana
Rcug

Rc Deklarowa
Rcug Deklarow
Rb Deklarowa
Ra Deklarowa
Rg Deklarowa

Deklarowana

Rb Deklarowana
Ra Deklarowana
Rg Deklarowana

X 1-

X 1-

FL 10-

FL 10-

SBLA

SBLA

FDeklarowana (ubytek

FDeklarowana (ubytek masy nie

FDeklarowana (ubytek masy nie

FDeklarowana

FDeklarowana (u

masy nie więcej niż 10%

więcej niż 10% dla kruszyw

więcej niż 10% dla kruszyw

(ubytek masy nie

masy nie więcej ni

dla kruszyw naturalnych)

naturalnych)

naturalnych)

FDeklarowana (ubytek

FDeklarowana (ubytek masy nie

więcej niż 10% dla

dla kruszyw

kruszyw naturalnych)

naturalnych)

FDeklarowana (ubytek masy nie
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masy nie więcej niż 15%

więcej niż 15% dla kruszyw

więcej niż 15% dla kruszyw

FDeklarowana

FDeklarowana (u

dla kruszyw sztucznych i z

sztucznych i z recyklingu)

sztucznych i z recyklingu)

(ubytek masy nie

masy nie więcej ni

więcej niż 15% dla

dla kruszyw sztucz

recyklingu)

kruszyw sztucznych i

z recyklingu)

z recyklingu)

Skład mineralogiczny
Deklarowany
Deklarowany
Deklarowany
wg Załącznik C, p. C.3.4.
a
) Podstawą oznaczania kształtu kruszywa jest badanie wskaźnika płaskości, natomiast dodatkowo można badać wskaźnik kształtu
b)
Łączna zawartość pyłów w złożonej mieszance z kruszyw powinna się mieścić w krzywych dla poszczególnych warstw rys. 1÷20
c
) Jeżeli kruszywo nie spełnia warunku nasiąkliwości WA242, należy wykonać dodatkowo badanie mrozoodporności, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodpor
wykazywać % ubytek masy nie większy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1.
21.

2.1.3. Woda
Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być zgodna z PN-EN 1008. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Kruszywo należy doprowadzić do wilgotności optymalnej przy użyciu
wody nie zawierającej składników wpływających szkodliwie na mieszankę niezwiązaną.
2.2. Specyfikacja mieszanek
2.2.1. Przeznaczenie
Mieszanki niezwiązane mogą być stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej i warstwy mrozoochronnej
przenoszących ruch kategorii od KR1 do KR7 oraz warstwy nawierzchni przenoszącej ruch od KR1 do KR2.
2.2.2. Projektowanie składu mieszanek
Procedura projektowania powinna być oparta na próbach laboratoryjnych. Skład mieszanki może być zweryfikowany na podstawie
badań polowych przeprowadzonych na składnikach o takich samych właściwościach i pochodzących z tych samych źródeł.
Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość
objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie. Ilość wody określona na podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewnić
właściwe zagęszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.
2.2.3. Wymagane właściwości mieszanek niezwiązanych – postanowienia ogólne
W przypadku zastosowania kopalin towarzyszących, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z odpadów
powydobywczych do produkcji mieszanek niezwiązanych, badania fizyko-mechaniczne należy wykonywać po 5-krotnym
rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.
2.2.3.1. Wartości graniczne i tolerancje
Wymagane właściwości mieszanek niezwiązanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut
wynikający ze zróżnicowanych warunków produkcji mieszanek, metod pobierania i dzielenia próbki oraz przedziału ufności.
2.2.3.2. Mieszanki kruszywa
Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe właściwości i spełniały wymagania podane w
Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną
wilgotnością w trakcie zagęszczania.
Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona według PN-EN 13286-2, powinna
odpowiadać wymaganiom podanym w Tablicy 4.
2.2.3.3. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej dla warstwy mrozoochronnej
2.2.3.3.1. Uziarnienie
Określone według PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej, kategoria G, o wymiarach ziaren
8 < D  63 mm,
przeznaczonej do warstwy mrozoochronnej powinno spełniać wymagania przedstawione na rysunkach 1 - 7.
Dla mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do warstwy mrozoochronnej, traktowanej jako odsączającą jest wymagany również
współczynnik filtracji.
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Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/8 dla warstwy mrozoochronnej

Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/11,2 dla warstwy mrozoochronnej

Rys. 3. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/16 dla warstwy mrozoochronnej
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Rys. 4. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/22, 4 dla warstwy mrozoochronnej

Rys. 5. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 dla warstwy mrozoochronnej

Rys. 6. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/45 dla warstwy mrozoochronnej
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Rys. 7. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 dla warstwy mrozoochronnej
2.2.3.3.2. Wodoprzepuszczalność i wrażliwość na mróz
Warstwa mrozoochronna nie powinna być wrażliwa na mróz. Natomiast wodoprzepuszczalność jest wymagana, jeżeli warstwa
mrozoochronna pełni jednocześnie funkcję warstwy odsączającej.
W wypadku, gdy podbudowa może być narażona na działanie wody gruntowej, należy zapewnić odwodnienie konstrukcji nawierzchni
np. przez zastosowanie warstwy odsączającej. Warstwa ta powinna być wykonana z mieszanki odpornej na działanie mrozu, która po
zagęszczeniu
do
wymaganego
wskaźnika
zagęszczenia
Is = 1,00 powinna charakteryzować się współczynnikiem filtracji k 10 > 8m/dobę (0,0093cm/s). W przypadku warstwy mrozoochronnej,
mieszanka winna charakteryzować się współczynnikiem filtracji k10 > 5m/dobę (0,0058cm/s).
Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej ułożonej bezpośrednio na podłożu gruntowym powinny
spełniać wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek między warstwą mrozoochronną a podłożem gruntowym, zgodnie z
zależnością:
(1)
Jeżeli warunek (1) nie jest spełniony, wówczas na podłożu gruntowym należy ułożyć warstwę odcinającą, zapewniającą spełnienie
tego warunku, albo odpowiednio dobraną geowłókninę lub geotkaninę. Ochronne właściwości geowłókniny lub geotkaniny przeciw
przenikaniu drobnych ziaren gruntu podłoża, wyznacza się z warunku:
(2)
Masa powierzchniowa geowłókniny lub geotkaniny powinna być nie mniejsza niż 200 g/m2.
2.2.3.4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej
2.2.3.4.1. Postanowienia ogólne
Do podbudowy pomocniczej powinny być stosowane następujące mieszanki niezwiązane:
0/31,5; 0/45; 0/63.
2.2.3.4.2. Uziarnienie
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do podbudowy pomocniczej powinno spełniać
wymagania przedstawione na rysunkach 8 - 10.

Rys. 8. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 dla podbudowy pomocniczej
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Rys.

9.

Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/45 dla podbudowy pomocniczej

Rys. 10. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 dla podbudowy pomocniczej
Aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanki, oprócz wymagań podanych na rysunkach 8 - 10, 90% uziarnień
zbadanych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w okresie do 6 miesięcy powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 2
i 3.
Tablica 2. Porównanie uziarnienia mieszanki niezwiązanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez producenta
Mieszanka
Porównanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito
niezwiązana
[%(m/m)]
0,5
1
2
4
5,6
8
11,2
16
22,4
31,5
0/31,5
±5
±5
±7
±8
±8
±8
0/45
±5
±5
±7
±8
±8
±8
0/63
±5
±5
±7
±8
±8
±8
Wartości uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny być zawarte między granicznymi wartościami podanymi
na odpowiednich krzywych uziarnienia rys. 8 - 10. z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spełniać
wymagania ciągłości uziarnienia podane w Tablicy 3.
Tablica 3. Różnice przesiewów przy badaniu ciągłości uziarnienia mieszanki niezwiązanej
Mi
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszance - różnice przesiewów
esz
[%(m/m)]
ank
1/2
2/4
2/5,6
4/8
5,6/11,2
8/16
11,2/22,4
16/31,5
a
min. max min. max min. Max min max min. max min. max min. max min max
0/31,5
4
15
7
20
10
25
10
25
0/45
4
15
7
20
10
25
0/63
4
15
7
20
10
25
2.2.3.5. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej
2.2.3.5.1. Postanowienia ogólne
Do podbudowy zasadniczej powinny być stosowane następujące mieszanki niezwiązane:
0/31,5; 0/45; 0/63.

10
-

25
-

10

-25
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2.2.3.5.2. Uziarnienie
Określone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej powinno spełniać wymagania
przedstawione na rysunkach 11 – 13.
Aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanki, oprócz wymagań podanych na rysunkach 11 - 13 90% uziarnień
zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesięcy powinno spełniać wymagania podane w Tablicach 2 i 3.

Rys. 11. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej

Rys. 12. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/45 dla podbudowy zasadniczej

Rys. 13. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 dla podbudowy zasadniczej
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2.2.3.6. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do nawierzchni
2.2.3.6.1. Postanowienia ogólne
Do wykonywania nawierzchni powinny być stosowane następujące mieszanki niezwiązane:
0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0,45a); 0/63a).
a)
Mieszankę 0/45 i 0/63 dopuszcza się wyjątkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na
nawierzchni w ciągu najbliższego sezonu budowlanego.
2.2.3.6.2. Uziarnienie
Określone według PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej, przeznaczonej do nawierzchni powinno spełniać wymagania
przedstawione na rysunkach 14 – 20.

Rys. 14. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/8 dla nawierzchni

Rys. 15. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej na 0/11,2 dla nawierzchni
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Rys. 16. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/16 dla nawierzchni

Rys. 17. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/22,4 dla nawierzchni

Rys. 18. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 dla nawierzchni
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Rys. 19. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/45 dla nawierzchni

Rys. 20. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/63 dla nawierzchni



Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do warstwy mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej, zasadniczej i
nawierzchni
Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej przeznaczonej do:

LP

Właściwość

warstwy
mrozoochronnej
KR1KR7
0/8, 0/11,2,
0/16, 0/22,4,
0/31,5, 0/45,
0/63

podbudowy pomocniczej
KR1K
R2

KR3K
R4

KR1KR2

0/31,5; 0/45; 0/63

UF12

UF9

UF15

LFNR

LFNR

LFNR

LFNR

OC90

OC90

OC90

OC90

1.

2.

Maksymalna zawartość pyłów, kategoria
nie wyższa niż:

UF15

UF12

UF12

Minimalna zawartość pyłów

LFNR

LFNR

Zawartość nadziarna, kategoria nie niższa
niż:

OC90

OC90

4.

KR3
KR7

KR1
KR2

nawierzchni

0/8; 0/11,2;
0/16;0/22,4:
0/31,5; 0/45a);
0/63a)

Uziarnienie mieszanki
Niezwiązanej

3.

KR5K
R7

podbudowy
zasadniczej

0/31,5; 0/45; 0/63
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5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Uziarnienie
Tolerancja przesiewu - porównanie z
wartością S deklarowaną przez dostawcę
Jednorodność uziarnienia - różnice w
przesiewach
Jakość pyłów oznaczona wg PN-EN 9338 załącznik Ab) na frakcji 0/4 (SE4), po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora, według PN-EN 13286-2,
wartość nie niższa niż:
Odporność na rozdrabnianie (frakcja
referencyjna do badania #10/14mm) wg
PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż:
Odporność na ścieranie (frakcja
referencyjna do badania #10/14mm) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyższa niż
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, jako
wartość średnia ważona, kategoria nie
wyższa niż:

Krzywe
uziarnienia wg
rys. 1 - 7

Krzywe uziarnienia wg rys. 8
- 10

Krzywe uziarnienia wg
rys. 11 - 13

Krzywe
uziarnienia wg
rys. 14 - 20

Gv

GB

GB

GB

GB

Gv

Gv

GB

GB

GB

GB

Gv

30

30

30

35

LANR

LA40

LA40

LA40

MDENR

MDEDek MDEDek MDEDek
larowan larowan larowan
a
a
a
FDeklarowa FDeklarowa FDeklarowa

FDeklarowana (ubytek

na (ubytek

na (ubytek

na (ubytek

masy nie więcej niż

masy nie

masy nie

masy nie

10%)

więcej niż

więcej niż

więcej niż

7%)

7%)

7%)

30

35

30

LA40

LA40

MDE35

MDENR

F4

FDeklarowana (ubytek
masy nie więcej niż 7%)

Wartość CBRc) [%] po zagęszczeniu wg
Warstwa
metody Proctora do wskaźnika
mrozoochronna,
12. zagęszczenia wymaganego dla danej
odsączająca i
60
80
80
80
40
warstwy, przy energii 0,59 J/cm3 i
odcinająca: 35;
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej:
Wodoprzepuszczalność mieszanki w
warstwie odsączającej po zagęszczeniu
0,0093cm/s
wg metody Proctora do wskaźnika
8,0m/d
zagęszczenia Is = 1,0, przy energii 0,59
13.
NR
NR
NR
NR
NR
J/cm3; współczynnik filtracji k10 [cm/s],
0,0058cm/s
co najmniej:
5,0m/d
Wodoprzepuszczalność mieszanki w
pozostałych warstwach
Zawartość wody w mieszance
14. zagęszczanej, [%(m/m)], według
80120
80120
80120
80120
wilgotności optymalnej metodą Proctora
a)
Mieszankę 0/45 i 0/63 dopuszcza się tylko wyjątkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni
z tych mieszanek, w ciągu najbliższego sezonu budowlanego
b)
Badanie wskaźnika piaskowego SE4 według normy PN-EN 933-8:2012, załącznik A
Badanie wskaźnika piaskowego SE4 należy przeprowadzić według normy PN-EN 933-8 załącznik A, po wcześniejszym 5-cio krotnym
ubiciu pojedynczej próbki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy użyciu aparatu Proctora według normy PN-EN 13286-2 (przy
wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki
niezwiązanej).
Dla mieszanek o D ≤ 31,5mm stosuje się formę Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm formę Proctora C i ubijak C.
Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora należy przygotować próbkę zgodnie z normą PN-EN 933-8 załącznik A i wykonać
badanie wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/4mm.
c)
Badanie wskaźnika nośności CBR według normy PN-EN 13286-47:2012
Badanie wskaźnika nośności CBR dla mieszanek niezwiązanych do warstw przywołanych w niniejszej OST należy wykonać po ich
zagęszczeniu metodą Proctora zgodnie z normą PN–EN 13286-2 do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. Próba do badania CBR powinna być
przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN–EN 13286-47 (materiał odsiany przez sito #22,4mm). Zagęszczenie mieszanki powinno zostać
wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwołanie do normy PN–EN 13286-2).
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zostać wybrana forma B z ubijakiem A.
Po przygotowaniu próby do badania CBR, mieszanka powinna zostać przebadana zgodnie z procedurą zawartą w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy
PN-EN 13286-47. Przy postępowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostać użyty obciążnik o masie 2 kg.
2.2.4. Wytwarzanie mieszanki i składowanie
Dla kategorii dróg KR1KR4 mieszankę należy wykonywać bezpośrednio u producenta lub na budowie przy udziale mieszalnika.
Składowanie mieszanki powinno odbywać się w sposób eliminujący segregację przy wbudowywaniu.
Dla kategorii dróg KR5KR7 niezbędne jest wykonywanie mieszanki na budowie przy użyciu mieszalnika z optymalnym dozowaniem
wody tak aby utrzymać zawartość wody w mieszance wbudowywanej, [%(m/m)] w granicach określonych w Tablicy 4 (należy
zastosować mieszalnik przy produkcji powyżej 5000 m3 dla całego zadania).
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Z uwagi na możliwość segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje się składowanie tychże mieszanek w hałdach nie
wyższych niż 5m wysokości a przy załadunku przed dowozem na budowę ponowne przemieszanie ładowarką lub wykonanie innych
zabiegów uniemożliwiających jej rozsegregowanie.
W przypadku składników przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza się wysokości przy
składowaniu.

3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Sprzęt do wykonania podbudów powinien być
dobrany przez wykonawcę tak aby zabezpieczył jakość zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .
Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwiązanej winna być rozkładana za pomocą urządzeń uniemożliwiających
segregację.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Transport kruszywa należy dokonywać w taki sposób aby zminimalizować możliwość segregacji i zanieczyszczeń.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte. Nie należy
rozpoczynać wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwiązanego, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek
temperatury poniżej 0oC w czasie układania.
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże warstwy z mieszanki niezwiązanej powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami według odpowiedniej specyfikacji
asortymentowej dla zaprojektowanego układu warstw.
5.2. Dostawa mieszanki niezwiązanej
Do każdej partii dostarczonej mieszanki niezwiązanej, powinien być dołączony dokument ze znakiem budowlanym B oraz deklaracja
właściwości użytkowych wyrobu.
5.3. Układanie mieszanki niezwiązanej
Mieszanka niezwiązane przed zagęszczaniem powinna być nawilżona optymalnie w całym przekroju.
5.3.1. Grubość warstwy z mieszanki niezwiązanej
Grubość zagęszczanej warstwy z mieszanki niezwiązanej nie może być większa niż 20cm.
Jeżeli nawierzchnia składać się będzie z kilku warstw to każda warstwa musi odpowiadać wymaganiom i powinna być wyprofilowana
i zagęszczona zgodnie z dokumentacją.
Wszelkie odstępstwa od podanych powyższych wymagań podlegają uzgodnieniu z inżynierem i po ich wykonaniu muszą być zgodne z
wymogami OST.
5.3.2. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy z mieszanki kruszywa należy prowadzić przy użyciu sprzętu gwarantującego uzyskanie wymaganych
parametrów projektowych.
Kontrolę zagęszczenia i nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Dla kontroli modułów E i wskaźnika odkształcenia I0 warstwy z mieszanki niezwiązanej należy stosować metodę obciążeń płytowych
wg załącznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obciążenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne
obciążenie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inżyniera.
Do obliczenia modułów E należy stosować następujący wzór:
E1,2 =

3  p
D
4  s

p – różnica nacisków z zakresu 0.25 – 0.35 [MPa]
s – przyrost osiadania odpowiadający p [mm]
D – średnica płyty [mm].
Za zgodą inżyniera dopuszcza się alternatywne metody badań.
5.4. Odcinek próbny
Na życzenie inwestora (inżyniera budowy) wykonawca jest zobowiązany do wykonania odcinka próbnego z materiałów i przy użyciu
sprzętu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwiązanej. Odcinek próbny, jeżeli nie będzie wykonany w ciągu
budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania, powinien zostać wykonany odpłatnie, w uzgodnieniu z inżynierem.
Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzić czy użyte materiały i sprzęt zapewniają uzyskanie założonych w projekcie wymagań.
Wielkość odcinka w zależności od wielkości kontraktu powinna wynosić (od 300 m2 do700 m2).
Wykonawca może przystąpić do układania warstwy z mieszanki niezwiązanej po uzyskaniu akceptacji przez inżyniera.
5.5. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwiązanej
Do chwili położenia następnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca
powinien sprawdzić dane w dokumentach przewozowych mieszanki zgodnie z p. 5.3.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Dla wszystkich materiałów, które będą użyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej, wykonawca musi przedstawić
inżynierowi, inżynierowi budowy do akceptacji wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami. Inżynier budowy może
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zażądać przedstawienia poszczególnych materiałów do akceptacji. Koszty badań zleconych przez Nadzór pokrywa Inżynier Budowy.
Akceptacja materiałów powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc (w przypadku przeprowadzenia badań przez nadzór).
W wypadku oparcia się na przedstawionych przez wykonawcę dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien
wynosić 2 tygodnie.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Badania uziarnienia i wilgotności
Pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej do badania uziarnienia i wilgotności należy wykonywać w oparciu o ustalony system
poboru próbek w zależności od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z częstością 1 raz / na dziennej działce roboczej.
Dla kategorii ruchu KR1÷4 pobieranie próbek mieszanki niezwiązanej winno się odbywać zgodnie z normą PN-EN 932-1 z hałd
składowanego kruszywa (mieszanki niezwiązanej) lub z samochodu dostarczającego mieszankę niezwiązaną do wbudowania, jeżeli
mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie.
Dla kategorii ruchu KR 5÷7 pobieranie próbek do badania uziarnienia powinno odbywać się w trzech różnych miejscach po szerokości
i długości działki dziennej przed jej zagęszczeniem. Miejsca poboru prób powinny być ustalane wspólnie przez inżyniera i wykonawcę
na planie wykonanego odcinka.
6.2.2. Badania zagęszczenia i nośności
Kontrolę zagęszczenia oraz nośności warstwy z mieszanki niezwiązanej należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg załącznika
B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-77/8931-12 i nośności E2 wg metody obciążeń
płytowych. Zagęszczenie warstwy z mieszanki niezwiązanej należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
odkształcenia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest < 2,2, lub wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1,0 i nośność warstwy E2 jest
zgodna z dokumentacją projektową.
Minimalna częstość badania zagęszczenia i nośności powinna wynosić 1 badanie na dziennej działce roboczej, lecz nie mniej niż 1
badanie na 3000m2.
Dopuszcza się alternatywne metody pomiaru nośności i zagęszczenia w uzgodnieniu z inżynierem.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej
Częstość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwiązanej wraz
dopuszczalnymi tolerancjami od wielkości projektowanych podano w Tablicy 5.
Tablica 5. Minimalna częstość oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwiązanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami




L.p.

Badania i pomiary

1
2
3
4
5
6

Szerokość warstwy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadek poprzeczny
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie

7

Grubość warstwy

Minimalna częstość badań i pomiarów
10 razy na km
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt
10 razy na 1 km
w 3-ech pkt na działce dziennej (min 1 raz na
2000m2)

Tolerancje
±10 cm
+10 /-15 mm
+10 / -15 mm
± 0,5%
+1 /- 2cm
± 5 cm
+10mm / -15 mm

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwiązanej
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwiązanej, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od
szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to wykonawca powinien na własny
koszt poszerzyć warstwę przez jej spulchnienie na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.4.2. Niewłaściwa grubość
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, wykonawca powinien wykonać naprawę warstwy. Powierzchnie
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją inżyniera,
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te wykonawca wykona
na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy według wyżej podanych zasad.
6.4.3. Niewłaściwe zagęszczenie i/lub nośność
Jeżeli zagęszczenie i/lub nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do
zapewnienia wymaganej jakości robót, zalecone przez inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową dla podbudów zagęszczanych
mechanicznie jest m2.
W przypadku wyrównań jednostką obmiarową jest m3.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszyw zagęszczanych mechanicznie obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie podłoża(naprawa niezawiniona obciąża poprzedniego wykonawcę lub decydenta który odpowiada za uszkodzenie)
 przygotowanie mieszanki
 transport mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
 utrzymanie jakości podbudowy do czasu przekazania do wbudowania następnej warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjęto zasadę, że w wypadku powołań nie datowanych należy
stosować ostatnie wydanie normy.
ZAPISANIE WSZYSTKICH NORM NALEŻY UZGODNIĆ Z KOMITETEM STERUJĄCYM CZY JEST SENS CZY
WYSTARCZĄ NORMY GŁÓWNE
PN-EN 13242
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
PN-EN 13285
Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja
PN-EN 932-3
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
PN-EN 932-5
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
PN-EN 933-8
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania
wskaźnika piaskowego
PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania błękitem
metylenowym
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-EN 1097-1
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności na ścieranie (mikroDeval)
PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i
nasiąkliwości
PN-EN 1367-1
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1:
Oznaczanie mrozoodporności
PN-EN 1367-2
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Badanie w
siarczanie magnezu
PN-EN 1367-3
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
PN-EN 1744-1
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw
PN-ISO 565
Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie Wymiary nominalne oczek
PN-EN 13286-1
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania
referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek
PN-EN 13286-2
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania gęstości i zawartości
wody. Zagęszczanie metodą Proctora
PN-EN 13286-47
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania do określenia
kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
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D-05.02.01a REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, objętych zadaniami z zakresu
bieżącego utrzymania dróg krajowych na terenie województwa wielkopolskiego zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach krajowych.
Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, wykonanej na drogach miejscowego przeznaczenia.
Po uzyskaniu zgody Inżyniera, ustalenia zawarte w niniejszej SST można stosować do napraw na większej
powierzchni niż remont cząstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.
Określenia podstawowe

1.1.1. Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, której warstwa
ścieralna wykonana jest z tłucznia bez użycia lepiszcza lub spoiwa.
1.1.2. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o powierzchni do około 5 m2.
1.1.3. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zużycie przekraczają 20-25% jej powierzchni,
wykonana na całej szerokości i długości odcinka wymagającego naprawy.

1.1.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
Materiały do wykonania robót
Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej powinny być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST.
Rodzaje materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to do remontu cząstkowego należy stosować
następujące materiały:
 kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec,
 kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni: miał lub piasek,
 wodę do skropienia podczas zagęszczania i zamulania.
Materiał do wykonania remontu cząstkowego powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.02.01 [4].
W przypadku braku wystarczających ustaleń, rodzaj materiału określa Inżynier na wniosek Wykonawcy.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
Sprzęt stosowany do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu określonego w SST D-05.02.01 [4], z zastosowaniem sprzętu do rozebrania uszkodzonej
nawierzchni, jak np.: młotków pneumatycznych, oskardów, łomów, drągów stalowych, konewek, wiader do wody,
łopat, szpadli, ubijaków ręcznych itp.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące
„Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

transportu

podano

w

SST D-M-00.00.00

Transport materiałów

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem.
Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie
dopuścić do obtłukiwania krawędzi.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
Zasady wykonywania robót

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni,
3. roboty wykończeniowe.
Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera:
 ustalić lokalizację terenu robót,
 przeprowadzić czyszczenie nawierzchni z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, do odległości 0,5 ÷0,7 m od krawędzi
uszkodzenia, z usunięciem zanieczyszczeń poza koronę drogi.
Zaleca się korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót
przygotowawczych, a z ustaleń SST D-05.03.00a [3] w zakresie oczyszczenia nawierzchni.
Uszkodzenia nawierzchni, podlegające remontowi cząstkowemu

Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej, obejmujące:
 zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,
 koleiny, powstające wzdłuż osi jezdni,
 osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej jakości podłoża lub
podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,
 nierówności jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodów piasku, miału kamiennego, żwiru, klińca, itp. ze
spoin,
 inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu.
Najdogodniejszą porą wykonywania remontów cząstkowych są okresy wilgotne na wiosnę i na jesieni. Wilgoć
ułatwia zrywanie nawierzchni oraz zagęszczanie wykonanych łat. Z uwagi na wygodę ruchu zaleca się
przeprowadzenie robót wczesną wiosną w celu umożliwienia pojazdom korzystania z równej nawierzchni przez
cały okres lata i jesieni.
Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały obszar uszkodzonej
nawierzchni oraz część do niej przylegającą w celu łatwiejszego powiązania nawierzchni naprawianej z istniejącą.
Większą liczbę uszkodzonych fragmentów nawierzchni, znajdujących się blisko siebie, łączy się w jeden duży
fragment przeznaczony do remontu. Zaleca się, aby obrys dużych powierzchni do remontu miał ukośne
nachylenie w stosunku do osi drogi.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu kołowego, decydując się
w określonych przypadkach na remont, np. na połowie szerokości jezdni.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje Inżynier.
Rozbiórka nawierzchni

Poprzednio wyznaczoną nawierzchnię remontu cząstkowego oskarduje się ręcznie lub przy użyciu młotków
pneumatycznych w taki sposób, aby uzyskać boczne ściany pionowe. Oskardowanie wykonuje się do głębokości
wyboju.
Dla ułatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegające oskardowaniu polewa się wodą przynajmniej
na jedną godzinę przed oskardowaniem.
2
Przy wybojach o powierzchni większej niż 1 m na dnie wyboju oskarduje się bruzdy o szerokości 6 ÷8 cm i
głębokości około 5 cm w kratę ukośną do osi drogi o bokach 0,3 ÷0,7 m.
Wypełnienie wyboju materiałem

Wyoskardowany luźny materiał należy z wyboju usunąć i przesortować za pomocą sit lub grabi na tłuczeń, kliniec,
miał kamienny oraz części nieprzydatne do robót naprawczych.
Miejsce przeznaczone do remontu należy dokładnie oczyścić i zwilżyć wodą. Na spód wyboju należy ułożyć
przesortowany tłuczeń pochodzący z wyoskardowania pod warunkiem, że nie jest on zaokrąglony. Następnie
układa się świeży tłuczeń, pochodzący z tego samego surowca skalnego, z którego była wykonana nawierzchnia,
w takiej ilości, aby ze względu na zagęszczenie, wystawał nad otaczającą nawierzchnię 1,5 ÷2 cm. Tłuczeń
powinien mieć wymiary 25 ÷40 mm lub 40 ÷60 mm zależnie od głębokości wyboju.
Po obfitym zwilżeniu tłucznia, zagęszcza się go, postępując od krawędzi łaty ku środkowi. Zagęszczanie można
wykonywać ubijakami ręcznymi, zagęszczarkami płytowymi lub przy dużej liczbie wybojów - lekkim walcem.
Następnie należy rozścielić kliniec o wymiarach 12,8 ÷20 mm z tego samego kamienia co tłuczeń. Można użyć
również i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, który wykazuje lepsze właściwości cementujące. Kliniec
po polaniu wodą ubija się lub wałuje. Następnie rozściela się kliniec o uziarnieniu 6,3 ÷12,8 mm, ubija lub wałuje,
obficie polewając wodą. W końcu, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa się ją miałem kamiennym 0 ÷4
mm lub piaskiem gruboziarnistym (pożądane aby zawierał około 10% części gliniastych) i ponownie zalewa wodą.
Remont cząstkowy powinien być tak wykonany, żeby łata wykazywała silne i całkowite złączenie ze starą
nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane w łatę były silnie ze sobą zazębione i zaklinowane.
Łata powinna być wykonana około 1 cm ponad otaczającą nawierzchnię, ze względu na komprymowanie
pod ruchem.
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Unikanie błędów przy wykonywaniu remontu cząstkowego

Zaleca się przy wykonywaniu remontu cząstkowego unikanie następujących błędów:
 wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni według prostych kształtów geometrycznych (np. prostokątów), gdyż
zwiększa to powierzchnię łat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujących się części starej nawierzchni,
 wycinania (oskardowania) zbyt głębokiego miejsc wybojów, gdyż głębokość oskardowania nie powinna być większa niż
głębokość wyboju, z zastrzeżeniem, że głębokość po oskardowaniu powinna wynosić około 1,5 średnicy używanego do
remontu tłucznia,
 nieoskardowania dna wybojów, gdyż powoduje to niedostateczne powiązanie warstwy tłucznia z istniejącą nawierzchnią,
 nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyż tłuczeń sypany w kurz i błoto w wyboju ma trudności we właściwym
zaklinowaniu się,
 niedostatecznego zagęszczania tłucznia wypełniającego wybój, gdyż tłuczeń luźny w wyboju zostanie w krótkim czasie
rozrzucony kołami pojazdów,
 niepolewania wodą tłucznia i klińca podczas ubijania, gdyż tarcie między ziarnami kruszywa jest zbyt duże i tłuczeń
nie daje się należycie zagęścić i tłuczeń zostanie wyrwany kołami samochodów,
 używania zamiast klińca niewłaściwego materiału klinującego (np. ziemi z poboczy), co spowodowane jest błędnie pojętą
oszczędnością, a skutkuje stratą zwięzłości naprawionej łaty przez koła wyrywające z łaty tłuczeń,
 wykonywania powierzchni łaty równo z istniejącą nawierzchnią, gdyż po skomprymowaniu przez ruch łata znajdzie się
poniżej nawierzchni, a w zagłębieniu zatrzyma się woda, powodując rozmakanie łaty i wyrywanie klińca przy
przejeździe koła,
 podniesienia nadmiernego powierzchni łaty ponad istniejącą nawierzchnię, gdyż podniesienie pozostałe po zajeżdżeniu
będzie niemiłe dla kierowców samochodów,
 używanie do remontu tłucznia i klińca o twardości różniącej się od twardości tłucznia w istniejącej nawierzchni, gdyż łata
będzie ulegała mniejszemu lub większemu ścieraniu niż otaczająca jezdnia, co spowoduje niekorzystne zagłębienie lub
podwyższenie nad jej powierzchnię,
 stosowania w łacie klińca z innego gatunku kamienia niż tłuczeń (innej twardości) co powoduje, że tłuczeń nie da się
należycie zaklinować.
Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
 usunięcia urządzeń regulacji ruchu,
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na
znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Częstotliwość
Lp.
Wyszczególnienie robót
badań
Wartości dopuszczalne
1

Wyznaczenie powierzchni do robót

1 raz

2

Roboty przygotowawcze

Ocena ciągła

Tylko niezbędna
powierzchnia
Wg pktu 5

3

Remont cząstkowy nawierzchni

Ocena ciągła

Wg pktu 5

4

Roboty wykończeniowe

Ocena ciągła

Wg pktu 5

Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy ocenić wizualnie:
 wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego w zakresie wyglądu i prawidłowości wypełnienia łat w nawiązaniu
do otaczającej nawierzchni,
 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego spływ
powierzchniowy wód.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
Jednostka obmiarowa

2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

2
Cena wykonania 1 m remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 przygotowanie podłoża,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej według ustaleń specyfikacji technicznej,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

1.
2.
3.
4.

D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-05.03.00a
Oczyszczenie nawierzchni drogowej
D-05.02.01 Nawierzchnia tłuczniowa

Inne materiały

5. Podręczniki i przepisy utrzymania dróg
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D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.
dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg Załącznika nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. wg poniższego zestawienia:
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu
kategoria ruchu

liczba osi obliczeniowych 100
kN/pas/dobę

KR1

12

KR2

od 13 do 70

KR3

od 71 do 335

KR4

od 336 do 1000

KR5

od 1001 do 2000

KR6

> 2000

i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

2. MATERIAŁY
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. W zależności od rodzaju
warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. dokumentacja projektowa lub ST
przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97
IBDiM i posiadać aprobatę techniczną. Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i
kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego i
zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 .
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Rodzaj materiału nr
normy

Lp.

Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii
ruchu
KR 1lub KR 2

1

Kruszywo
łamane
granulowane
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

wg

a) ze skał magmowych i prżeobrażonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (żużle pomie-dziowe i stalownicze)
2

3

4

Kruszywo łamane zwykłe wg PNB-11112:1996 [2]

jw.

Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]

6

Wypełniacz mineralny:

laboratoryjnego
Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6]

8

Polimeroasfalt drogowy
TWT PAD-97 [13]

kl. I; gat.1
-

podstawowy,

pochodzenia

7

-

kl. I, II; gat.1, 2

zastępczy
innego

wg

orzeczenia

podstawowy
-

pyły z odpylania,

-

popioły lotne

-

D 50, D 70,
D 100
wg

2)

-

gat. 1, 2

a) wg PN-S-96504:1961[9]
b)

kl. I, II ; gat.1 jw.
kl. I; gat.1

kl. I, II

Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP 84 [15]

1)

kl. I, II; gat.1, 2 jw.

kl. I, II; gat.1, 2

świr i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]

5

od KR 3 do KR 6

PN-B-

DE80
A,B,C,
DP80

3)

D 50 , D 70
DE80
A,B,C,
DP80
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1)
2)

tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1

tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości
50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

100% m/m we frakcji

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego
Rodzaj materiału nr
normy

Lp.

Wymagania wobec materiałów w zależności od kategorii
ruchu
KR 1 lub KR 2

1

Kruszywo
łamane
granulowane
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

wg

PN-Bkl. I, II; gat.1, 2 jw.

a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)
2

3

4

świr i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]

kl. I, II; gat.1, 2

kl. I, II

Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]

6

Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]

8

-

gat. 1, 2

podstawowy,
zastępczy
pyły
z
odpylania,
popioły lotne

Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6]
Polimeroasfalt drogowy
TWT PAD-97 [13]

-

1)

kl. I, II; gat.1, 2

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratoryjnego

7

1)

kl. I, II ; gat.1, 2
kl. I; gat. 1

Kruszywo łamane zwykłe wg PNB-11112:1996 [2]

5

KR 3 do KR 6

D 50, D 70
wg
-

kl. I, II gat.1, 2
-

podstawowy
-

D 50
DE30
A,B,C
DE80
A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania,
popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2 Składowanie kruszywa
powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 .

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek
mineralno- asfaltowych,
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
skrapiarek,
walców lekkich, średnich i ciężkich , walców stalowych gładkich , walców
ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.Transport asfaltów drogowych może odbywać
się w:
cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,
bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
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Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz w aprobacie technicznej.
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających
rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem worków.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki
materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze składników mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilości asfaltu,
określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit
#, mm Zawartość
asfaltu

KR 1 lub KR 2

od KR 3 do KR 6

Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 20

od 0 do16
lub od 0
do 12,8

od 0 do 8
lub od 0
do 6,3

od 0
do 20

od 0
1)
do 20

od 0
do 16

od
do12,8

0

Przechodzi
przez: 25,0

100

100
100

20,0

88÷100

16,0

78 ÷100

90 ÷100

12,8

68 ÷93

80 ÷100

9,6

59 ÷86

69 ÷100

8,0

54 ÷83

62 ÷93

6,3

48 ÷78

56 ÷87

4,0

40 ÷70

2,0

100
100

88÷100

90÷100

78 ÷100

67 ÷100

90÷100

68 ÷85

52 ÷83

80 ÷100

87÷100

59 ÷74

38 ÷62

70 ÷88

73 ÷100

90÷100

54 ÷67

30 ÷50

63 ÷80

66 ÷89

78 ÷100

48 ÷60

22 ÷40

55 ÷70

57 ÷75

45 ÷76

60 ÷100

39 ÷50

21 ÷37

44 ÷58

47 ÷60

29 ÷59

35÷64

41 ÷71

29 ÷38

21 ÷36

30 ÷42

35 ÷48

(41 ÷71)

(36÷65)

(29 ÷59)

(62 ÷71)

(64 ÷79)

(58 ÷70)

(52 ÷65)

0,85

20 ÷47

26 ÷50

27 ÷52

20 ÷28

20 ÷35

18 ÷28

25 ÷36

0,42

13 ÷36

19 ÷39

18 ÷39

13 ÷20

17 ÷30

12 ÷20

18 ÷27

0,30

10 ÷31

17 ÷33

15 ÷34

10 ÷17

15 ÷28

10 ÷18

16 ÷23

0,18

7 ÷23

13 ÷25

13 ÷25

7 ÷12

12 ÷24

8 ÷15

12 ÷17

0,15

6 ÷20

12 ÷22

12 ÷22

6 ÷11

11 ÷22

7 ÷14

11 ÷15

5 ÷10

7 ÷11

8 ÷12

100

100

zawartość
ziarn > 2,0

0,075

5 ÷7

10 ÷15

6 ÷9

7 ÷9

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody
Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8
Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody
Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w
tablicy 6 lp. od 6 do 8.
Tablica 4.
Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA
warstwy ścieralnej z BA
w zależności od kategorii ruchu

Właściwości

Lp.

KR 1lub KR 2

KR 3 do KR 6

nie wymaga się

1)

i

4)

1

Moduł sztywności pełzania , MPa

2

Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60 C, kN

3

Odkształcenie próbek jw., mm

od 2,0 do 5,0

od 2,0 do 4,5

4

Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v

od 1,5 do 4,5

od 2,0 do 4,0

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %

od 75,0 do 90,0

od 78,0 do 86,0

6

Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do
6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm

o

7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

1)
2)
3)
4)

14,0 ( 18)

2)

3)

5,5

od 1,5 do
od 2,0 do
od 3,5 do
od 4,0 do
od 5,0 do

10,0

4,0
4,0
5,0
5,0
7,0

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

98,0

98,0

od 1,5 do 5,0

od 3,0 do 5,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA
próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka
próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka
specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit
#, mm

KR 1 lub KR 2

KR 3 do KR 6

Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 20

od 0
do 16

od 0
do 12,8

od 0
do 25

od 0
do 20

1)

od 0 do 16

Przechodzi przez:
100

31,5

100

25,0

84÷100

100

20,0

87÷ 100

16,0

75 ÷100

88÷100

12,8

65 ÷93

78 ÷100

85÷100

9,6

57 ÷86

67 ÷92 60 ÷86

8,0

52 ÷81

53 ÷80

6,3

47 ÷76

4,0

40 ÷67

2,0

30 ÷55
zawartość
ziarn > 2,0 mm

100
100

75 ÷100

87÷100

68 ÷90

77 ÷100

87÷100

62 ÷83

66 ÷90

77 ÷100

70 ÷100

55 ÷74

56 ÷81

67 ÷89

62 ÷84

50 ÷69

50 ÷75

60 ÷83

42 ÷69

55 ÷76

45 ÷63

45 ÷67

54 ÷73

30 ÷54

45 ÷65

32 ÷52

36 ÷55

42 ÷60

35 ÷55

25 ÷41

25 ÷41

30 ÷45

(45 ÷65)

(59 ÷75)

(59 ÷75)

(55 ÷70)

100

(46 ÷70)
(45 ÷70)
20 ÷40
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0,85

20 ÷40

14 ÷28

25 ÷45

16 ÷30

16 ÷30

20 ÷33

0,42

13 ÷30

11 ÷24

18 ÷38

10 ÷22

9 ÷22

13 ÷25

0,30

10 ÷25

8 ÷17

15 ÷35

8 ÷19

7 ÷19

10 ÷21

0,18

6 ÷17

7 ÷15

11 ÷28

5 ÷14

5 ÷15

7 ÷16

0,15

5 ÷15

3 ÷8

9 ÷25

5 ÷12

5 ÷14

0,075
Orientacyjna zawartość
asfaltu w MMA, % m/m

3 ÷7

3 ÷9

4,3 ÷5,8

4,3 ÷5,8

4 ÷6

4,5 ÷6,0

6 ÷14

4 ÷7
4,0 ÷5,5

5 ÷8
4,0 ÷5,5

4,3 ÷5,8

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej z
betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp.

Właściwości

wiążącej, wyrównawczej
wzmacniającej w zależności od kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2

od KR 3 do KR 6

nie wymaga się

1)

1

Moduł sztywności pełzania , MPa

2

Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60 C,
zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka, kN

3)

16,0 ( 22)

o

8,0 (

6,0)

2)

11,0

3

Odkształcenie próbek jw., mm

od 2,0 do 5,0

od 1,5 do 4,0

4

Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v)

od 4,0 do 8,0

od 4,0 do 8,0

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %

6

Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do
12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm

7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)

1)
2)

i

od 65,0 do 80,0

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0
-

98,0
od 4,5 do 9,0

75,0

od 4,0do 6,0
od 6,0 do 8,0
od 7,0 do 10,0

98,0
od 4,5 do 9,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA

dla warstwy wyrównawczej
3) specjalne warunki, ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe
dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą.
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie
więcej niż +/-2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach
określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie
stałej temperatury z tolerancją +/-5 C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
dla D 50 od 145o C do 165o C,
dla D 70 od 140o C do 160o C,
dla D 100
od 135o C do 160o C,
dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
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Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą
temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
z D 50 od 140o C do 170o C,
z D 70 od 135o C do 165o C,
z D 100 od 130o C do 160o C,
z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża
powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7.
Lp.

Podłoże pod warstwę

Drogi i place

ścieralną

wiążącą
wzmacniającą

1

Drogi klasy A, S i GP

6

9

2

Drogi klasy G i Z

9

12

3

Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

12

15

i

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie
lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w
tablicy 8.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem
uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera.
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp.

Podłoże do wykonania warstwy
mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z
2
asfaltu upłynnionego,
kg/m

z

Podłoże pod warstwę asfaltową
1

Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa

2

Podbudowa
mechanicznie

3

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego od 0,3 do 0,5
cementem

4

Nawierzchnia
powierzchni

z

od 0,7 do 1,0

kruszywa

asfaltowa

stabilizowanego

o

chropowatej

od 0,5 do 0,7

od 0,2 do 0,5

4
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5
Pomiędzywarstwowe
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST.
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
Lp.

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z
2
asfaltu upłynnionego kg/m

Połączenie nowych warstw

1

Podbudowa asfaltowa

2

Asfaltowa
wzmacniająca

3

Asfaltowa warstwa wiążąca

warstwa

wyrównawcza

lub

od 0,3 do 0,5

od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
8h
przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
2h
przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą
otaczarki.
Warunki przystąpienia do robót
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Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5 C dla
wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości <8cm. Nie dopuszcza się układania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V
>
16 m/s).
Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Mieszanki
mineralno-asfaltowe
nawierzchni dróg o kategorii ruchu

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp.

KR 1 lub KR 2
1

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 31,5; 25,0; 20,0;
16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

KR 3 do KR 6

5,0

4,0

2

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 3,0
0,075

2,0

3

Ziarna przechodzące przez sito o
0,075mm

1,5

4

Asfalt

oczkach

# 2,0

0,5

do

0,3

Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót,
Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku
próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
dla asfaltu D 50 130o C,
dla asfaltu D 70 125o C,
dla asfaltu D 100 120o C,
dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być
zaakceptowany przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być
zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi
równoważnymi metodami.
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno- asfaltowej
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Lp.

Częstotliwość
badań na dziennej działce
roboczej

Wyszczególnienie badań

1

Skład i uziarnienie mieszanki mineralno- asfaltowej
pobranej w wytwórni

2

Właściwości asfaltu

3

Właściwości wypełniacza

4

Właściwości kruszywa

5

Temperatura składników mieszanki mineralno- asfaltowej

6

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

7

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

8

Właściwości próbek mieszanki mineralno- asfaltowej
pobranej w wytwórni

badań Minimalna liczba

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy
produkcji ponad 500 Mg
dla każdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg
przy każdej zmianie
dozór ciągły
każdy

pojazd

przy załadunku
wbudowywania

i

w

czasie

jw.
jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjnej i ST.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST. Sprawdzenie wyglądu
mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i
wbudowywania.
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp.

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Badana cecha

1

Szerokość warstwy

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2

Równość podłużna warstwy

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3

Równość poprzeczna warstwy

nie rzadziej niż co 5m

4

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5

Rzędne wysokościowe warstwy

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi
według

6

Ukształtowanie osi w planie

dokumentacji budowy

7

Grubość warstwy

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m

8

Złącza podłużne i poprzeczne

cała długość złącza

9

Krawędź, obramowanie warstwy

cała długość

10

Wygląd warstwy

ocena ciągła

11

Zagęszczenie warstwy

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m

12

Wolna przestrzeń w warstwie

jw.

2

2

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm.
Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5
cm.
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe
od podanych w tablicy 13.
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 56

„Budowa drogi gminnej ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Cystersów do ostatnich zabudowań”
Lp.

Drogi i place

Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiążąca

Warstwa
wzmacniająca

1

Drogi klasy A, S i GP

4

6

9

2

Drogi klasy G i Z

6

9

12

3

Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

9

12

15

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 %.
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +/-1 cm. Oś warstwy w
planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. Grubość warstwy powinna być
zgodna z grubością projektową, z tolerancji +/-10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm
dla której tolerancja wynosi +/-5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi +/-5 mm.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia
pokryte asfaltem.
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
łuszczących się i spękanych.
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka
2.
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
3.
PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.
4.
PN-B-11115:1998
Piasek Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla
stalowniczego do nawierzchni drogowych
5.
PN-C-04024:1991
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
6.
PN-C-96170:1965
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7.
PN-C-96173:1974
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych
8.
PN-S-04001:1967
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralnobitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9.
PN-S-96504:1961
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
bitumicznych
10.
PN-S-96025:2000
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
11.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą
12.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997
13.
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. I informacje, instrukcje – zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997
14.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje – zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999
15.
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z
naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
16.
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na
odkształcenia
trwałe
17.Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą
pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa,
1995
18.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999
r., poz. 430).
INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMĄ PN- EN 12591:2002 (U)
Niniejsza aktualizacja ST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
pismem nr GDDKiA-BRI3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.
Podstawa zmian
W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta, metodą notyfikacji (bez tłumaczenia),
do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfaltów
drogowych.
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niż dotychczasowa norma PN-C- 96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie unieważnia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z chwilą przywołania w
dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965
ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.
Zalecane lepiszcza asfaltowe
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru
lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralnoasfaltowych w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą opracowania ST
Typ
mieszanki
przeznaczenie

i

Beton
asfaltowy
podbudowy

do

Beton
asfaltowy
warstwy wiążącej

do

Mieszanki
mineralnoasfaltowe do warstwy
ścieralnej
(beton
asfaltowy,
mieszanka
SMA, mieszanka MNU)

Tablica zał.
KTKNPP

A

Kategoria ruchu
KR1-2
KR3-4

KR5-6

50/70

35/50

35/50

Tablica C

50/70

35/50
DE30
DE80
DP30
DP80

A,B,C
A,B,C

35/50
DE30 A,B,C DP30

Tablica E

50/70
DE80
A,B,C
DE150 A,B,C1

50/70
DE30
A,B,C
DE80 A,B,C1

DE30 A,B,C DE80
A,B,C1

Tablica A

Uwaga: 1 - do cienkich warstw Oznaczenia:KTKNPP -Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA
- mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965, 50/70 - asfalt wg PN-EN
12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965, DE, D - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe
wytyczne techniczne.
Polimeroasfalty drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
Wymagania wobec asfaltów drogowych
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich tablica 2.
Tablica 2.
Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1
mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich
L
p
.

Właściwości

Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
20/30

35/50

50/70

70/100

100/15
0

160/22
0

250/33
0

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

1

Penetracja w 25oC

0,1m
m

PN-EN 1426

20-30

35-50

50-70

70-100

100150

160220

250330

2

Temperatura
mięknienia

oC

PN-EN 1427

55-63

50-58

46-54

43-51

39-47

35-43

30-38
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3

4

5

6

7

Temperatura
zapłonu, nie mniej
niż

oC

Zawartość
składników
rozpuszczal- nych,
nie mniej niż

%
m/m

Zmiana masy po
starzeniu (ubytek
lub przyrost) nie
więcej niż

%
m/m

Pozostała penetracja po starzeniu,
nie mniej niż

%

Temperatura
mięknienia
starzeniu,
mniej niż

PN-EN 22592

240

240

230

230

230

220

220

99

99

99

99

99

99

99

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

55

53

50

46

43

37

35

57

52

48

45

41

37

32

PN-EN 12592

PN-EN 126071
PN-EN 1426

PN-EN 1427
po
nie

oC

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE

8

9

1
0

Zawartość
parafiny, nie więcej
ni

Wzrost
mięknienia
starzeniu,
więcej niż

Temperatura
łamliwości,
więcej niż

%

PN-EN
126061

temp.
po
nie

oC

PN-EN
1427

nie

oC

PN-EN
12593

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

8

8

9

9

10

11

11

Nie określa
się

-5

-8

-10

-12

-15

-16
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D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA
WIĄżĄCA i WYRÓWNAWCZA AC 16 W
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
1 Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
pojazdów na podłoże.

1.4.2. W arstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. W arstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. W ymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę
ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy
strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony
zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. W ymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.13. W ypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (W ypełniacz mieszany –
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. W ypełniacz dodany –
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego
asfaltu.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „W ymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW
- beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej
PMB
- polimeroasfalt,
D
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), d
dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), C
- kationowa
emulsja asfaltowa,
NPD
- właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;
producent może jej nie określać),
TBR
- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
MOP
- miejsce obsługi podróżnych.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STW iORB
D-M.00.00.00 „W ymagania ogólne” pkt 2.
Wykorzystanie destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania warstw istniejących nawierzchni bitumicznych
należy uzgodnić z Zamawiającym (Inwestorem), Projektantem i Inżynierem.
2.2.

Kruszywo

Do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywa według WT-1
Kruszywa 2010 wdrażające PN-EN 13043 na drogach krajowych.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed za- nieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Destrukt asfaltowy pochodzący z frezowania warstw istniejących nawierzchni bitumicznych
może być stosowany do wytwarzania betonów asfaltowych na warstwę wzmacniającą i warstwę wyrównawczą, w
ilości nie przekraczającej 5 % masy gotowej mieszanki. Destrukt należy składować w warunkach zabezpieczających go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami oraz zbrylaniem się, na hałdzie (wysokość hałdy nie
powinna przekraczać 2 m, nie można dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po destrukcie, do przemieszczania
destruktu powinny być stosowane ładowarki, nie należy stosować spycharek).
W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy 1, 2 i 3.
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Tablica 1. W ymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria
nie wyższa niż:

f2

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN
933-4, kategoria nie wyższa niż:

FI35
lub SI35

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej
i łamanej w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg normy
PN-EN 1097-2, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż:

FI25
lub SI25

CDeklarowana
LA35

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub
9:

PN-EN

LA30

o
F2

1367-3, wymagana

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN
932-3

SBLA
deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1
p. 14.2; kategoria nie wyższa niż:
Rozpad
krzemianowy
żużla
powietrzem wg PN-EN 1744-1
p. 19.1:

LA30

deklarowana przez producenta

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyższa niż
wg

C50/10

W A 24 Deklarowana

Gęstość nasypowa wg normy PN-EN 1097-3:

bazaltu

C50/10

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B;
kategoria nie wyższa niż:

„Zgorzel słoneczna”
kategoria:

FI25
lub SI25

mLPC0,1

wielkopiecowego chłodzonego
wymagana odporność

Rozpad
żelazowy
żużla
wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem wg PNEN 1744-1 p. 19.2:

wymagana odporność

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego
wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

V3,5

Tablica 2. W ymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do
D≤8mm do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego.
W ymagania w zależności od kategorii ruchu
W łaściwości kruszywa
KR1÷KR2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

KR3÷KR4

KR5÷KR6

GF85 i GA85
GF85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż wg
kategorii:
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria
nie wyższa niż:

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według wg PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub
9
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1
p. 14.2; kategoria nie wyższa niż:

GTCNR

GTC20

GTC20

f10

MBF10

Ecs
Deklarowana

deklarowana przez producenta
W A 24 Deklarowana

mLPC0,1
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Tablica 3. W ymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do warstwy
wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego.
Wymagania w zależności od kategorii ruchu
Właściwości kruszywa
KR1÷KR2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe
niż wg kategorii:
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria
nie wyższa niż:
Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa
niż:
2.3.

KR3÷KR4

KR5÷KR6

GF85 lub GA85
GTCNR

GTC20

GTC20

f16
MBF10

Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN i wg W T-1
Kruszywa do mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. W ymagania dla
wypełniacza podano w Tablicy 4.
Tablica 4. W ymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu
asfaltowego.
W ymagania w zależności od kategorii
ruchu
W łaściwości kruszywa
KR1÷KR2
Uziarnienie wg PN-EN 933-10:

KR3÷KR4

zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż:

MBF10

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7

2.4.

KR5÷KR6

1 % (m/m)

deklarowana przez producenta

W olne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PNEN 1097-4, wymagana kategoria:

V28/45

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN
13179-1, wymagana kategoria:

R&B8/25

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1,
kategoria nie wyższa niż:

W S10

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym
wg PN-EN 196-21, kategoria nie niższa niż:

CC70

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu
mieszanym, wymagana kategoria:

KaDeklarowan
a

„Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BNDeklarowana

Lepiszcza

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaj stosowanego lepiszcza asfaltowego podano w
tablicy 5.
Tablica 5. Zalecane lepiszcze asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Kategoria
ruchu

Mieszanka
ACW

KR3 – KR4
KR5 – KR6

AC16W

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy
35/50

Asfalt drogowy powinien spełniać wymagania podane w Tablicy 6
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Tablica 6. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i

Lp.
Właściwości

3a
3b

Metoda
badania

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C
0,1mm
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia
PN-EN 1427
Odporność na
w
Pozostała penetracja
PN-EN 12607-1
W zrost

Rodzaj asfaltu

≥
≤

a)

Zmiana masy (wartość
bezwzględna)
Temperatura zapłonu
PN-EN 2592
Rozpuszczalność
% m/m
PN-EN 12591
a)
Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną
3c

≤
≥
≥

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
PN-EN 12591

Indeks penetracji
Lepkość dynamiczna
Temperatura
wg
Lepkość
w

Pa·s

PN-EN 12596
PN-EN 12593

≤

PN-EN 12595

wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki
powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji
asfaltu.
2.5. Środek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinno wykazywać powinowadztwo fizykochemiczne,
zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa
i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowadztwa lepiszcza
asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być
dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania
według PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne
wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania). W ymagana przyczepność nie mniej niż 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych
przez producenta.
2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.7.

Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] zgodne z SST D-04.03.01.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
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3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW iORB D-M.00.00.00 „W ymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu asfaltowego. Wytwórnia powinna być o
wydajności co najmniej 100 Mg/h, a proces produkcji mieszanki sterowany elektronicznie (w tym naważanie),
układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego sterowanych elektronicznie i
wyposażonych w płytę wstępnego zagęszczania z układem grzewczym. Układarki winny umożliwić układanie
mieszanki pełną szerokością jezdni,
- skrapiarek wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego (odchyłka dozowania nie
może przekraczać 10 % ustalonej jednostkowej ilości dozowania),
- walców: lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
- walców ogumionych,
- samochodów specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki betonu asfaltowego

4. TRANSPORT
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW iORB D-M.00.00.00 „W ymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
4.2.1.

Transport materiałów
Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Może się on odbywać w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych
- bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inżyniera.
4.2.2.

Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić pojazdami przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających
rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.3.

Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

zabezpieczających je przed

4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być przewożona w warunkach zapewniających
minimalne straty cieplne w transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania
i zagęszczenia.
W tym celu Wykonawca powinien:
używać pojazdów specjalistycznych (samowyładowczych – wysokotonażowych o możliwe wysokich wskaźnikach
koncentracji ładunku (wysokości ładunku na skrzyni) i mocy (na masę pojazdu z ładunkiem),
- ocieplić materiałem termoizolacyjnym skrzynię ładunkową (podłogę i burty),
- zastosować osłonę ładunku (owiewka nad kabiną oraz miedzy kabiną a skrzynią),
- zabezpieczyć szczelnie od góry skrzynię ładunkową za pomocą opończy,
- korzystać z pojazdów z podgrzewaną spalinami skrzynią ładunkową,
przeanalizować trasę przewozu masy bitumicznej pod kątem minimalizacji czasu przejazdu przy założeniu
średniej prędkości roboczej 40 km/h,
zdyscyplinować kierowców celem unikania postoju podczas przewozu gorących mieszanek, zminimalizować
czasy postoju pod załadunkiem i rozładunkiem,
w porze chłodnej stosować podgrzewania podłoża przed ułożeniem na niej gorącej mieszanki, (przy rozruchu
układania mas – wymóg konieczny).

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STW iORB D-M.00.00.00 „W ymagania ogólne” pkt 5.
5.2.

Projektowanie mieszanek mineralno - asfaltowych

Przed przystąpieniem do robót W ykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralnoasfaltowej (AC16W ). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w Tablicy 7.
Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i
nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. AC5S dla KR1-2, tablica 16, gdzie
Bmin6,0=6,0%) przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650
3
α wyznaczenia minimalnej zawartości
Mg/m . Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρ ), to do
lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania:
α = 2,650 / ρα
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:
ρα = P1+P2+...Pn / (P1+P2+...Pn / ρ1+ρ2+...ρn )
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gdzie:
P1+P2+...Pn = procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki
mineralnej)
ρ1+ρ2+...ρn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) Minimalna zawartość
lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od podanego Bmin o wielkości
dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania. W ymagane właściwości
mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8 i 9 - projektowanie empiryczne.
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne)
Przesiew, [% (m/m)]
W łaściwość

AC 16 W

AC 16 W

AC 22 W

KR1-2

KR1-2

KR3-6

KR3-6

W ymiar sita #, [mm]

od

do

od

do

od

31,5

-

-

-

-

-

-

100

-

22,4

-

-

100

-

100

-

90

100

100

-

90

100

90

100

65

90

11,2

90

100

65

80

70

90

-

-

8

60

85

-

-

55

85

45

70

2

30

55

25

55

25

50

20

45

16

od

do

0,125

6

24

5

15

4

12

4

12

0,063

3,0

8,0

3,0

8,0

4,0

10,0

4,0

10,0

Zawartość
wzór(2)

Tablica 8.

AC 11 W

lepiszcza,
Bmin4,6

Bmin4,4

Bmin4,4

W ymagane
właściwości
mieszanki
mineralno-asfaltowej
wyrównawczej, przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne)

Bmin4,2

do

warstwy

wiążącej

i

W ymiar mieszanki
W łaściwość

W arunki zagęszczania
wg PN-EN 13108-20

Zawartość
wolnych
przestrzeni

Odporność
deformacje trwałe

Odporność
działanie wody

Metoda
i
badania

warunki

C.1.3,ubijanie, 2×75 uderzeń

AC22W
AC16W
Vmin4,0

V min4,0

Vmax7,0

Vmax7,0

PN-EN 12697-8, p. 4

na
a)

na

C.1.20, wałowanie,
P98-P 100

C.1.1,ubijanie, 2×35 uderzeń

PN-EN 12697-22, metoda B w
powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6, 60ºC, 10 000 cykli

PN-EN
12697-12,
przechowywanie w
40ºC
z
jednym
cyklem
b)
zamrażania , badanie w 25ºC

WTSAIR 0,30

WTSAIR 0,30

PRDAIR9,0

PRDAIR9,0

ITSR80

ITSR80

a) Grubość płyty: AC16 60mm, AC22 60mm
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załaczniku 1

Tablica 9. W ymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
wyrównawczej, przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65]
działanie wody

uderzeń

wiążącej

i

przechowywanie w
40ºC
z
jednym
cyklem
b)
zamrażania , badanie w 25ºC

a) Grubość płyty: AC16 60mm, AC22 60mm
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b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania,
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone
oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 190°C dla asfaltu
drogowego 35/50.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C
od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno- asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Na wytwórni ma być wdrożony certyfikowany system ZKP.
Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe

Właściwość

Odporność
trwałe
Odporność na

Temperatura mieszanki
[°C]

Warunki zagęszczania
wg PN-EN 13108-20

Metoda i warunki
badania

C.1.3,ubijanie, 2×75
uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 4

C.1.20, wałowanie, P P100
C.1.1,ubijanie, 2×35

W ymiar mieszanki
AC16W

AC22W

Vmax7,0
PN-EN
metoda B w
PN-EN
D.1.6, 60ºC, 10
PN-EN 12697-12,

WTSAIR 0,15

WTSAIR 0,15

PRDAIR9,0

PRDAIR9,0

ITSR80

ITSR80

Asfalt 35/50
od 155 do 195
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z
zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
1.4.

Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie masą mineralno – asfaltową oraz pod ułożenie warstwy wiążącej

Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego oraz do wykonania warstwy wiążącej,
powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. W arunki
wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w STW iORB D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.
Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej,
zaakceptowanej przez Inżyniera, układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na
głębokość
pozwalającą na jej ułożenie. Frezowanie nawierzchni należy wykonać zgodnie z STW iORB D.05.03.11
„Frezowanie bitumicznych warstw istniejącej konstrukcji nawierzchni”.
5.5.

Połączenie międzywarstwowe

Przed ułożeniem każdej warstwy asfaltowej podłoże (poprzednią warstwę) należy skropić emulsją asfaltową,
w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST D-04.03.01.
Wytrzymałości na ścinanie dla odpowiedniego połączenia międzywarstwowego ma spełniać wymagania SST D04.03.01
5.6.

Próba technologiczna i odcinek próbny

Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym
zastosowaniem być sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej
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i odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą. Odcinek próbny o długości co najmniej
50m powinien być wykonany przez W ykonawcę w warunkach zbliżonych do warunków budowy. W ykonawca może
przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z
odcinka próbnego.
5.7 Zakładowa Kontrola Produkcji

Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21.
W ramach Zakładowej kontroli produkcji należy sprawdzić produkcyjny poziom zgodności metodą pojedynczych
wyników, zgodnie z punktem A.3 Załącznika A do normy PN-EN 13108-21.
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodności jest miarą ogólnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i
polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów wyrobu. W analizie wynik
klasyfikowany jest jako niezgodny, jeżeli którykolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem
tolerancji podanym w tablicy 11 odchylenia te zawierają poprawkę ze względu na dokładność pobierania próbki i przebieg
badania.
Tablica 11. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacją
projektową.
Dopuszczalne
odchylenie
pojedynczej
próbki
od
założonego składu [%]

Dopuszczalne odchylenie średnie
od założonego składu [%]

Przechodzi przez sita
(procenty) [%]
Mieszanki
drobnoziarniste
D
D/2
lub
charakterystyczne
kruszywa grubego

sito
dla

2mm
sito charakterystyczne dla
kruszywa drobnego

0,063mm
Zawartość rozpuszczalnego
lepiszcza

Mieszanki
grubo- ziarniste

Mieszanki
drobnoziarniste

Mieszanki
grubo- ziarniste

-8 ÷ +5

-9 ÷ +5

±4

±5

±7

±9

±4

±4

±6

±7

±3

±3

±4

±5

±2

±2

±2

±3

±1

±2

±0,5

±0,6

±0,3

±0,3

Należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości każdego z parametrów podanych w tablicy 11 w odniesieniu
do wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń każdego z tych parametrów z ostatnich 32 analiz
powinna być zachowana.
Jeżeli którykolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 11 lub,
jeśli średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości (tablica 11), to
wyrób jest niezgodny z wymaganiami.
5.8.

Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej i wiążącej z betonu asfaltowego

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w D-04.03.01.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 15. Temperatura
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do
robót
w czasie robót
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Warstwa wiążąca i wyrównawcza

≥ +5

+5

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. W łaściwości warstwy AC

Typ i wymiar
mieszanki
AC16W, KR3÷KR6

Projektowana
grubość
warstwy
technologicznej
[cm]
5,0 ÷ 10,0

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]

Zawartość
wolnych
przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]

≥ 98

4,0 ÷ 7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych
dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach
warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
5.9.

Utrzymanie wyrównanej i wzmocnionej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu ułożenia
następnych warstw nawierzchni. W szelkie uszkodzenia podbudowy W ykonawca naprawi na koszt własny.

na

niej

5.10. Połączenia technologiczne
5.10.1. Uwagi ogólne

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużne nie można umiejscawiać w śladzie kół.
Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza poprzeczne między działkami
roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w
kierunku podłużnym do osi jezdni
5.10.2. Złącza
5.10.2.1. Technologia rozkładania „gorąco przy gorącym”

Do metody tej są używane rozkładarki pracujące obok siebie. W ydajność wstępnego zagęszczania stołami rozkładarek
muszą być do siebie dopasowanych. Przyjęta technologia robót ma zapewnić prawidłowe i szczelne połączenie
układanych pasów warstwy technologicznej.
5.10.2.2. Technologia rozkładania „gorąco przy zimnym”

Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie zagęszczoną, bez
pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna.
Na krawędzi pasa warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złączy w ilości co najmniej
50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi.
5.10.2.3. Zakończenie działki roboczej

Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po którym
temperatura mieszanki obniży się poza dopuszczalną granicę. W takim
wypadku
wykonywanie
warstwy
technologicznej z mieszanek wałowych należy poprzedzić
usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3m. Należy usunąć fragment pasa na całej jego grubości. Na tak
powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz, w ilości co najmniej 50g na 1 cm grubości warstwy
na 1 metr bieżący krawędzi.
5.10.2.4. Spoiny

Spoiny wykonywane są w przypadku wszelkich połączeń technologicznych warstw wiążącej i ścieralnej z urządzeniami
nawierzchni lub ją ograniczającymi. Spoiny wykonuje się z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty itp.).
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5cm
- nie mniej niż 15mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5cm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań W ykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:
–
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
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–

badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).

6.3.2. Badania W ykonawcy

Badania W ykonawcy są wykonywane przez W ykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym
zakresie. W yniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich
przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań W ykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. W yniki tych badań są podstawą odbioru.
Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera, o których mowa w pkt. 6.3.3 wykażą, że badania Wykonawcy są
niewiarygodne, to podstawą do odbioru będą wyniki badań Inżyniera.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów W ykonawcy podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
w ramach własnego nadzoru podano w Tablicy nr 14 i 15.
5
6
5

Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki
mineralno - asfaltowej pobranej w wytwórni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach

Minimalna ilość według Produkcyjnego
Poziomu Zgodności wytwórni
Minimalna ilość według Produkcyjnego
Poziomu Zgodności wytwórni

9

Temperatura składników mieszanki mineralnoasfaltowej
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w
wytwórni
Sprawdzenie wizualne jednorodności mieszanki
mineralno-asfaltowej
Ocena wizualna przydatności samochodów

10

Ocena wizualna czystości samochodów

7
8

dozór ciągły
każdy pojazd przy załadunku
każdy pojazd przy załadunku
każdy pojazd przed rozpoczęciem pierwszego
załadunku
każdy pojazd przed rozpoczęciem załadunku

Tablica 14 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów W ykonawcy podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Lp.

W yszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Materiały wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości
asfaltu
(penetracja
lub
temperatura mięknienia co 300 Mg)
Właściwości wypełniacza (uziarnienie, gęstość i
wilgotność)
Właściwości kruszywa (uziarnienie, a kształt i
wskaźnik przekruszenia co 2000 Mg)
Właściwości
dodatków
(ocena
organoleptyczna)
Mieszanka

- zatwierdzenie źródła przed użyciem
- przy każdej zmianie źródła dostawy
- zatwierdzenie źródła przed użyciem
- przy każdej zmianie źródła dostawy
- zatwierdzenie źródła przed użyciem,
- przy każdej zmianie źródła dostawy
- zatwierdzenie źródła przed użyciem,
- przy każdej zmianie źródła dostawy

Tablica 15 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów W ykonawcy prowadzonych w ramach własnego nadzoru
Lp.

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Temperatura powietrza

Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed
przystąpieniem do robót (punkt 8.5 W T-2)

2

Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni

Każdy rozładunek mieszanki z samochodu do zasobnika
rozkładarki

3

Grubość wykonywanej warstwy

4

Szerokość warstwy

Nie rzadziej niż co 25 m w osi i na brzegach warstwy
(punkt 8.5 W T-2)
Minimum w miejscach przekrojów poprzecznych z
dokumentacji projektowej
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5

Spadki poprzeczne warstwy

6

Równość podłużna warstwy

7

Równość poprzeczna warstwy

8

Rzędne wysokościowe warstwy

9
10

Ukształtowanie osi w planie
Ocena wizualna jednorodności
powierzchni warstwy
Ocena wizualna jakości wykonania
złączy podłużnych i poprzecznych
oraz obramowania lub krawędzi
warstwy

11

Minimum w miejscach przekrojów poprzecznych z
dokumentacji projektowej
Pomiar na każdym pasie ruchu łatą 4-metrową co 10 m
lub metodą równoważną, (punktu 8.7.2. W T-2)
Każdy pas ruchu łatą 4-metrową co 10 m (punkt 8.7.2.
WT-2
Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej
według dokumentacji projektowej
Pomiar usytuowania osi według dokumentacji projektowej
Ocena ciągła
Ocena ciągła na całej długości złączy i krawędzi

Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia, pobrana 1 próbka
na każde 500mb z każdego pasa i dla każdej warstwy
13 Wolna przestrzeń w warstwie
Oznaczenie wolnej przestrzeni, pobrana 1 próbka na
każde 500mb z każdego pasa i dla każdej warstwy
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych
12

Zagęszczenie warstwy

6.3.3. Badania kontrolne Inżyniera

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Próby do badań
kontrolnych są pobierane w obecności Inżyniera. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inżyniera wykażą, że raporty z badań
Wykonawcy są niewiarygodne, podstawą odbioru będą wyniki badań kontrolnych Inżyniera. Do przeprowadzenia badań
kontrolnych jest upoważniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego placówka badawcza. Zleceniodawca
decyduje o wyborze takiej placówki. Inżynier może zmienić częstotliwość i zakres (rodzaj) badań kontrolnych jeżeli
zdecyduje, że istnieje taka konieczność.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pomocy Inżynierowi przy pobieraniu i wykonywaniu badań na miejscu
budowy jeżeli zaistnieje taka konieczność. W przypadku, gdy Inżynier uzna, że wyniki badań W ykonawcy są
niewiarygodne, badania kontrolne będą przeprowadzane z częstotliwością podaną w Tablicy 15 do czasu usunięcia
wszelkich nieprawidłowości. Jeżeli Inżynier nie wniesie żadnych zastrzeżeń co do wyników W ykonawcy, badania
kontrolne będą przeprowadzane w ilości nie mniejszej niż 10% z ilości podanej w tablicy 15.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 16.
Tablica 16. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

a), b)
Mieszanka mineralno-asfaltowa
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
Warstwa
asfaltowa
a)
Wskaźnik zagęszczenia
Spadki poprzeczne Równość
Grubość warstwy
a)
Zawartość wolnych przestrzeni

a)
b)

jedna próbka na każde 1000mb z każdego pasa i dla każdej warstwy
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i W ykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych
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ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków
częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi W ykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony
Inżyniera lub W ykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań
kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia
wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub
wskaźnika
zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony
Zamawiającego.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Uwagi ogólne

Uziarnienia każdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej pobranej zza rozściełacza przed jej
zagęszczeniem nie może odbiegać od wartości projektowej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą
być większe niż podane poniżej:
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki od założonego składu mieszanek

Lp
1
2

Przechodzi przez sita
(procenty) [%]
D
D/2
lub
charakterystyczne
kruszywa grubego

Dopuszczalne
odchylenie
od
założonego składu dla mieszanek
gruboziarnistych [%]
±5
sito
dla

±4
±3

4

2mm
sito
charakterystyczne
dla kruszywa drobnego

5

0,063mm

±2

3

±2

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie.
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki
pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki równej
±0,3%. Po uwzględnieniu odchyłki zawartość rozpuszczalnego lepiszcza w mma nie może być mniejsza niż Bmin.
6.4.2. W arstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] może odbiegać od projektu o wartości podane w
tablicy 17.
W wypadku określania średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy.
Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną
działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy
na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65]
a)
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa AC
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż
2
6000 m lub
≤ 10
–
droga
ograniczona
krawężnikami,
2
powierzchnia większa niż 1000 m lub
≤ 15
2. – mały odcinek budowy

B – Pojedyncze oznaczenie grubości

≤ 15
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a)

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z
opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości
warstw etapu 1 ÷ 15%

6.4.2.2. W skaźnik zagęszczenia warstwy

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie
może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w Tablicy 13. Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać
według PN-EN 12697-6 [32].
Określenie gęstości należy wykonać według PN-EN 12697-5.
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie wiążącej i wyrównawczej nie może przekroczyć dopuszczalnego
przedziału podanego w Tablicy 13.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie
długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. W ymagana równość podłużna jest określona w
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać
w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. W ymagana
równość poprzeczna jest określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Wymagania dotyczące równości podłużnej i poprzecznej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po ich
zakończeniu.
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. Złącza
podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i
wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STW iORB D-M.00.00.00 „W ymagania ogólne” pkt 7.
7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m

2

(metr kwadratwy) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STW iORB D-M.00.00.00 „W ymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STW iORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.

Odbiór Robót ulegających zakryciu

Roboty związane z wykonaniem wyrównania i warstwy wiążącej należą do Robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru
są określone w STW iORB D-M.00.00.00 „W ymagania ogólne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW iORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej

2
Cena wykonania 1 m warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
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wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, posmarowanie lepiszczem lub
pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu
asfaltowego,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie
sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1.

D-M-00.00.00

W ymagania ogólne

10.2 Normy

2.

PN-EN 196-21

3.
4.

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

5.

PN-EN 933-1

6.

PN-EN 933-3

7.

PN-EN 933-4

8.

PN-EN 933-5

9.

PN-EN 933-6

10.

PN-EN 933-9

11.

PN-EN 933-10

12.

PN-EN 1097-2

13.

PN-EN 1097-3

14.

PN-EN 1097-4

15.

PN-EN 1097-5

16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

21.
22.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku
węgla i alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
kształtu ziaren – W skaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia
lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – W skaźnik przepływu kruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –
Metoda Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości
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25.
26.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

27.
28.
29.
30.

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

31.

PN-EN 12607-1

32.

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.
43.

PN-EN 12847
PN-EN 12850

44.

PN-EN 13043

na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie
wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji
asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie
46.
PN-EN 13075-1
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypełniaczem mineralnym
47. PN-EN 13108-1
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
49. PN-EN 13179-1
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1:
Badanie metodą Pierścienia i Kuli
50. PN-EN 13179-2
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba
bitumiczna
51. PN-EN 13398
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
52. PN-EN 13399
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
53. PN-EN 13587
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru
ciągliwości
54. PN-EN 13588
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodą testu wahadłowego
45.

PN-EN 13074
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Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów –
Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
58. PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59. PN-EN 14023
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
60. PN-EN 14188-1
W ypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
61. PN-EN 14188-2
W ypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar
metodą otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda
64
PN-EN 12697-1
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
65
PN-EN 12697-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
66
PN-EN 12697-5
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości
67
PN-EN 12697-10
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorąco – Część 10: Zagęszczalność
68
PN-EN 12697-23
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorąco – Część 23: Odporność mieszanek mineralno- asfaltowych na rozciąganie
pośrednie
69
PN-EN 12697-28
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości
lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia
70
PN-EN 12697-29
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorąco – Część 29: Oznaczanie wymiarów próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej
71
PN-EN 12697-30
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorąco – Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie
72
PN-EN 12697-33
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorąco – Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczonych urządzeniem wałującym
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
64. W T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, W arszawa 2008
10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad)
65. W T-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach krajowych Warszawa 2010
66. W T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa
2010
10.5. Inne dokumenty
67. Aprobaty techniczne
68. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, W arszawa 1997
55.

PN-EN 13589

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 75

„Budowa drogi gminnej ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Cystersów do ostatnich zabudowań”

D 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
Zakres robót objętych SST
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej gr. 7-9cm na podsypce cementowo- piaskowej
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Kostka kamienna
Do wykonania nawierzchni jezdni należy zastosować kostkę granitową o wymiarach 7-9cm. Kostka granitowa
powinna posiadać atest producenta oraz Aprobatę Techniczną.
Koska kamienna - wymagania techniczne
Kształt i wymiary
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej przedstawia
rysunek 1.

Rysunek 1. Kształt kostki nieregularnej
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki
Wielkość (cm)
Dopuszczalne odchyłki
Wyszczególnienie
dla gatunku (cm)

5

6

8

10

1

5

6

8

10

1,0

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki)
do górnej (czoła) nie mniejszy niż
-

-

-

-

0,6

Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe niż

-

-

-

0,6

Wypukłość większa niż
powierzchni
bocznej
nie

-

-

-

0,6

Wymiar a

-
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Odchyłki od kąta prostego krawędzi
powierzchni górnej (czoła), w stopniach, nie większe niż

Odchylenie
odrównoległości
płaszczyzny
powierzchni
dolnej
stosunku do górnej, w stopniach,
większe niż

wnie

-

-

-

8

-

-

-

8

cm.Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej koski o głębokości nie większej niż 0,6 Kostka może
mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niż pół wymiaru wysokości (a), natomiast
łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a).
Cechy fizyczne i wytrzymałościowe kostki kamiennej
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymałościowe przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej
Lp. Cechy fizyczne
Klasa
Badania
i wytrzymałościowe
według
II
1

Wytrzymałość na ściskanie w stanie
powietrzno-suchym, w MPa, nie mniej
niż

120

PN-B-04110 [3]

2

Ścieralność na tarczy Boehmego, w
centymetrach, nie więcej niż

0,4

PN-B-04111 [4]

3

Wytrzymałość
na
uderzenie
(zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej
niż

8

PN-B-04115 [5]

4

Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej
niż

1,0

PN-B-04101 [1]

5

Odporność na zamrażanie

całkowita

PN-B-04102 [2]

Składowanie kostki
Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość pryzm nie powinna przekraczać 1 m.
Piasek
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [7]. Piasek do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [6].
Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [11].
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt do wykonania chodnika
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
 betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
 ubijaków ręcznych lub mechanicznych,
 wibratorów płytowych,
 drobnego sprzętu pomocniczego.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport kostki kamiennej
Kostki drogowe można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Kostkę nieregularną przewozi się luźno
usypaną.
Transport pozostałych materiałów
Piasek można przewozić dowolnym środkiem transportowym w warunkach zabezpieczających go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 5.
Koryto pod jezdnię
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i
poprzecznymi jezdni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża”.
Podsypka
Można stosować następujące rodzaje podsypki:
 podsypkę cementowo-żwirową,
 podsypkę cementowo-piaskową,
 podsypkę żwirową lub piaskową.
Rodzaj i grubość podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora.
Podsypka powinna być zagęszczona w stanie wilgotności optymalnej i wyprofilowana.
Układanie nawierzchni z kostki kamiennej
Kostkę można układać w różne desenie:
 deseń rzędowy prosty,
 deseń rzędowy ukośny,
 deseń łukowy.
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 8 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co
najmniej o 1/4 szerokości kostki.
Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeżeli
o
o
temperatura otoczenia jest +5 C lub wyższa. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5
C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodniku
ciepła.
Kosta powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe.
Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin powinno być wykonane po ubiciu kostki. Na wypełnienie spoin należy użyć drobne kruszywo
kamienne o frakcji umożliwiającej właściwe wypełnienie spoin.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 6.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać u Inspektora Nadzoru zgodę na wbudowanie kostki
granitowej .
Badania w czasie robót
W czasie robót należy wykonywać następujące badania kontrolne:
a) sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych i porównaniu z
dokumentacją projektową,
b) sprawdzenie ułożenia nawierzchni z kostki kamiennej wg pkt 5.5,
c) sprawdzenie wypełnienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich
szerokości oraz wypełnienia.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Równość
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04
[18].
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.
Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2
cm.
Ukształtowanie osi
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Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm.
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm.
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwość
i pomiarów
badań i pomiarów

1

Spadki poprzeczne

Co 25m

2

Rzędne wysokościowe

Co 25m

3

Ukształtowanie osi w planie

Co 25m

4

Szerokość nawierzchni

Co 25m

5

Grubość podsypki

Co 25m

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m chodnika z kostki kamiennej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem,
 ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin kruszywem kamiennym,
 pielęgnację nawierzchni jezdni,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
Boehmego
5. PN-B-04115
6. PN-B-06711
7. PN-B-06712
8. PN-B-11100
9. PN-B-19701
10. PN-B-32250
11. BN-88/6731-08

1.
2.
3.
4.

Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
Materiały kamienne.
Oznaczanie
ścieralności
na
tarczy
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenia (zwięzłość)
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Materiały kamienne. KOSTka drogowa
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie.
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D-05.03.23a. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ
LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW

KOSTKI

DLA

DRÓG

I

ULIC

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej i stosuje się do:
dróg (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania,
przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych,
placów ulicznych, parkingów, wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych,
chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży,
ścieżek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej architektury drogowej, elementów
miejsc obsługi podróżnych itp. i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach.

2. MATERIAŁY
Betonowa kostka brukowa
odmiana : kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), kostka dwuwarstwowa
(z
betonu
warstwy
spodniej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle
barwionej grubości min. 4 mm,
barwa : kostka szara z betonu niebarwionego, kostka kolorowa, z betonu barwionego
(zwykle
pigmentami
nieorganicznymi),
wzór (kształt) kostki : określony przez producenta,
wymiary : określone przez producenta, w zasadzie : długość od 140 do 280 mm,
szerokość od 0,5 do 1,0
wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, grubość od 55 do 140 mm, przy czym zalecane grubości są 40, 60, 80 i
100 mm. Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały
wykonanie warstwy szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności
przecinania elementów w trakcie ich wbudowania
w nawierzchnię.
Cechy fizyko-chemiczne : określa PN-EN 1338w sposób przedstawiony w tabeli :

Zał

L.p. Cecha
1
1.1

1.2

2

Kształt i wymiary
Dopuszczalne odchyłki w mm C
od zadeklarowanych wymiarów
kostki grubości
< 100 mm
≥ 100 mm
Odchyłki płaskości i pofalowa- C
nia (jeśli maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy długości
pomiarowej 300 mm
400 mm

Wymaganie

Długość szerokość grubość
±2
±3

±2
±3

wypukłość
1,5
2,0

±3
±4

Różnica pomiędzy
dwoma
pomiarami grubości, tej samej
kostki, powinna być ≤ 3 mm

Maksymalna (w mm)
wklęsłość
1,0
1,5

2.1

Cechy fizykomechaniczne
Odporność na zamrażanie / D
odmrażanie z udziałem soli
odladzających (wg kl. 3, zał. D)

2.2

Wytrzymałość na rozciąganie F
przy rozłupywaniu

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości
rozłupania

2.3

Trwałość

Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja

2.4

Odporność na ścieranie (wg kl. G
3 oznaczenia H normy)
i
H

(ze względu
na wytrzymałość)

F

2
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m , przy
2
czym każdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m

Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej ściernej,
Böhmego, wg
wg zał. G normy –
zał. H normy –
badanie
badanie alternatywne
podstawowe
3
2
≤ 23 mm
≤ 20 000 mm /5 000 mm
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2.5

3
3.1

Odporność
na
poślizgnięcie

Cechy wizualne
Wygląd

poślizg

/ I

a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub
polerowana – zadawalająca odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem
do badania tarcia),

J

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys
odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień
w
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne,

3.2
3.3

Tekstura
J
Zabarwienie (barwiona może
być warstwa ścieralna lub cały
element)

i

kostkach

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent
powinien opisać rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach
surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane
za istotne

W zależności od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, zaleca się, aby jej grubość wynosiła co najmniej:
4 cm w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, tarasach),
6 lub 7 cm w przypadku ruchu pieszego i pojazdów nie mechanicznych oraz mało
intensywnego
ruchu
samochodów osobowych o masie do 3,5 t,
8 cm w przypadku intensywnego ruchu samochodów osobowych, ciężarowych i
innych
ciężkich
pojazdów,
10 cm w przypadku najbardziej intensywnego obciążenia, np. na placach
,
przy
ciągłym
ruchu
ciężkich pojazdów.
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a)
na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2
lub 3
piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo
miał
odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996,
b)
na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

(0÷4)

mm,

mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego
wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody
odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN- 88/B-32250),
c)
do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996,
d)
do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg b),
e)
do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowodo wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat
technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.04a „Wypełnienie szczelin w
nawierzchniach
z betonu cementowego”,
do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową
1:8 z materiałów spełniających wymagania wg b)
lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na , powinno odbywać się
na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem z innymi
materiałami Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.
Krawężniki, obrzeża i ścieki
Jeśli dokumentacja projektowa lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek można
stosować:
a)
krawężniki i obrzeża wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego
posiadającego
aprobatę
techniczną,
b)
krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997
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c)

ścieki wg ST D-08.05.00

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:
a)
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg a i b,
b)
ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg ST D„Krawężniki”, D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” i D08.05.00„Ścieki”

08.01.01÷08.01.02

3. SPRZĘT
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a)
ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b)
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to po
skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania
nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniącą kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

4. TRANSPORT
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach – dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do
10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg.
Krawężniki i obrzeża podczas transportu należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki
kamienne należy układać na podkładach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Podczas transportu kruszywa powinny
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT
Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z
betonowej kostki brukowej na:
a)
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b)
podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym WP ≥
35
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
1)
wykonanie podbudowy,
2)
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
3)
przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4)
ułożenie kostek z ubiciem;
5)
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6)
wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7)
pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie występują zwykle poz.
1,6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 – wypełnienia szczelin piaskiem.
Przykłady konstrukcji nawierzchni podano na końcu ST.
Podbudowa
Podbudowa powinna być zgodna z dokumentacją a jej wykonanie powinno odpowiadać wymaganiom odpowiednich ST, a
inne rodzaje podbudów odpowiadać wymaganiom norm lub wytycznych IBDiM
Obramowanie nawierzchni
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w
odpowiednich ST, krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed
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ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej
lokalizacji krawężników i obrzeży.
Podsypka
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej
podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymałości na ściskanie nie mniejsze niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie
podsypki cem.-piask. powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna
być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby
woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z
kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z
dokumentacją, a w przypadku braku ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inżynierowi.
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cem.-piask. zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż
+5oC.
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Układanie ręczne zaleca się
wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie mechaniczne zaleca
się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę
kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą
brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3
mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe
wykończeniowe, ewentualnie przestrzeń uzupełnić kostką ciętą, przycinaną na budowie.
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cem.-piask. zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe.
Ubijanie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego i należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym
kształtek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Do ubicia
nawierzchni nie wolno używać walca.
Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych
kostek zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny
należy wypełnić :
a)
piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b)
zaprawą cem.-piask., jeśli nawierzchnia jest na podsypce cem.-piask.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po bfitym polaniu
wodą – wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Zaprawę cem.-piask.
zaleca się przygotować w betoniarce. Spoiny można wypełniać przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Po wypełnieniu spoin zaprawą
nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami
układania.
W przypadku układania kostek na posypce cem.-piask. i wypełnianiu spoin zaprawą, należy przewidzieć wykonanie
szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową względnie nie większych niż co 8 m.
Szerokość szczelin nie powinna być mniejsza niż 8 mm i być wypełniona trwale zalewami i masami określonymi w punkcie
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2.e. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach , w których występuje zmiana sztywności
podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). zaleca
się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej
wykonaniu. Nawierzchnię na posypce cem.-piask. ze spoinami wypełnionymi zaprawą, po jej wykonaniu należy przykryć
warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie
od 2 tygodni (przy temp. średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy
oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania przed przystąpieniem do robot
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a)
w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobatę techniczną,
certyfikat lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech
kostek,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek,
b)
w zakresie innych materiałów
sprawdzenie
przez Wykonawcę
cech
zewnętrznych
materiałów
(krawężników, obrzeży),
ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach,

charakterystycznych

prefabrykowanych
które budzą wątpliwości.

Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Lp.
1
2
3
4

5

Częstotliwość badań

Wartości dopuszczalne

Sprawdzenie podłoża i koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg ST D-04.01.01
Wg
ST,
norm,
wytycznych,
wymienionych
w pkcie 5
Sprawdzenie
obramowania wg
ST D-08.01.01
nawierzchni
÷02 D-08.03.01; D08.05.00kontrola w 10 punktach Wg pktu 5; odchyłki od
Sprawdzenie
podsypki
Bieżąca
(przymiarem
liniowym
lub
dziennej
działki
roboczej: projektowanej grubości 1
metodą niwelacji)
grubości, spadków i cech cm
konstrukcyjnych w porównaniu
z dokumentacją pro- jektową i
specyfikacją
Badania
wykonywania
nawierzchni z kostki
a)
zgodność
z
Sukcesywnie na każdej
dokumentacją
działce roboczej
projektową
b)

położenie
osi
w
planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich Przesunięcie od osi
punktach charakterystycznych
projektowanej do 2
cm

c)

rzędne
(pomierzone
pomiarowym)

Co 25 m w osi i
krawędziach
oraz
wszystkich
punktach
rakterystycznych
Jw.

wysokościowe
instrumentem

d) równość w profilu podłużnym
(wg BN-68/8931-04 [9] łatą
czteromet- rową)
e)
równość
w
przekroju Jw.
poprzecznym (sprawdzona łatą
profilową z po- ziomnicą i
pomiarze prześwitu kli- nem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym
względnie
metodą
niwela- cji)

przy
we
cha-

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

Nierówności do 8 mm
Prześwity
między
łatą a powierzchnią
do 8 mm
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f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw.
me- todą niwelacji)

Odchyłki
od
dokumentacji
projektowej do 0,3%

g)

Odchyłki od szerokości
projektowanej do
5
cm
Wg pktu 5.7.5

szerokość
nawierzchni
(sprawdzona
przymiarem
liniowym)
h)
szerokość
i
głębokość
wypełnienia spoin i szczelin
(oględziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze- niu dług.
10 cm)
i) sprawdzenie
koloru kostek i
desenia ich ułożenia

Jw.

W
20
punktach
charakterystycznych
dziennej działki roboczej
Kontrola bieżąca

Wg
projektowej
Inżyniera

dokumentacji
lub
decyzji

Badania wykonanych robót
Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Sposób sprawdzenia

1

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni, krawężników, obrzeży,
ścieków

Wizualne
sprawdzenie
jednorodności
wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam,
deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin

2

Badanie położenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne

3

Rzędne wysokościowe, równość podłużna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość

4

Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin
w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami,
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i
szczelin

przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)
Co 25 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)
Wg pktu 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
9.
Normy
1.
2.
3.
4.
5.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997
PN-B-32250:1988

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne,
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

drogowych
drogowych; piasek
mostowe i drogowe
ocena zgodności

6.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7.
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
8.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
9.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą.
10.
PN EN 1338
Betonowe kostki brukowe

ulic, parkingów i
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10. Załącznik
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)
1.

Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego

1.1.

Drogi o ruchu kategorii KR3 (71 ÷335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę)

1.2.

Drogi o ruchu kategorii KR4 (336 ÷1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę)

1.3.

Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001 ÷2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę)

2.
Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podłożu G1 o
module sprężystości (wtórnym) >100 MPa)
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3.

Nawierzchnia chodnika
ule sprężystości

a)
(wtórnym) >80 MPa

b) wyłącznie dla ruchu pieszych

4.

Nawierzchnia ścieżek rowerowych

5.

Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1.

5.2.

dla samochodów ciężarowych na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) >120 MPa
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D-06.01.01. UMOCNIENIE SKARP
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
umocnieniem skarp, rowów i ścieków przez :
humusowanie, obsianie, darniowanie,
zastosowanie elementów prefabrykowanych,
i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

2. MATERIŁY
D a r n i n a. Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać
przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim będą układane,
powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubości od 6 do 10 cm. Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie
wbudowana, jeżeli nie, to należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość nie większą niż 1 m.
N a s i o n a t r a w. Wybór gatunku traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023.
S z p i l k i , p a l i k i. Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane, grubości od 1,5 do 2,5 cm, długości od 20 do 30 cm. Paliki i pale powinny być
wykonane zgodnie z BN-65/9226-01.
ś w i r i mieszanka wg PN-B-11111. P i a s e k wg PN-B-11113.
C e m e n t wg PN-B-19701.
Z a p r a w a cementowa wg PN-B-14504 i PN-B-14501.
P r e f a b r y k a t y . Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją.

3. SPRZĘT
Wykonawca winien dysponować :
a.
równiarką,
b.
walcem gładkim i żebrowanym,
c.
ubijakiem o ręcznym prowadzeniu,
d.
płytą ubijającą.

4. TRANSPORT
Dowolne środki transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
H u m u s o w a n i e powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do dolnej. Warstwa humusu powinna sięgać
poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia od 5 do 20 cm w zależności
od gruntu występującego na powierzchni skarpy. Ułożoną warstwę należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub
mechaniczne.
O b s i a n i e powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w okresie wiosny lub jesieni. Przed przystąpieniem do
obsiewania należy wykonać humusowanie.
D a r n i o w a n i e należy wykonywać wczesną wiosną do końca maja, a w razie konieczności we wrześniu i
październiku. Powierzchnia do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta
warstwą humusu.
Darniowanie kożuchowe układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Dolny pas darniny powinien być
zagłębiony w dno rowu lub teren na głębokość od 5 do 8 cm. Ułożoną darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem.
Układając darninę na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, płaty darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej
niż 2 szt. na płat.
Darniowanie w kratę wykonuje się na wysokich nasypach (powyżej 3,5 m), pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod
kątem 450, aby tworzyły nie pokryte darniną kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacją. Ułożone płaty
darniny należy uklepać ubijakiem i przybić do podłoża szpilkami. Pola okienek powinny być obsiane mieszanką traw.
U k ł a d a n i e elementów prefabrykowanych. Typowymi elementami stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są:
płyty ściekowe – typ korytkowy wg KPED-01.03.
płyty ściekowe – typ trójkątny wg KPED-01.05.
prefabrykaty ścieku skarpowego – typ trapezowy wg KPED-01.25.
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinny być zagęszczone do wskaźnika Is= lub > 1,0. Na
przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić. Elementy
prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją. Spoiny
pomiędzy płytami wypełnić zaprawą cementowo- piaskową o stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Kontrola jakości robót obejmuje :
a.
wykonanie humusowania i obsiania
b.
wykonanie darniowania
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c.
wykonania umocnień elementami prefabrykowanymi : wskaźnik zagęszczenia gruntu
w korycie, szerokość
dna koryta (tolerancja +/- 2 cm), odchylenie linii ścieku w planie,
równość górna ścieku (dopuszczalny prześwit
mierzony łatą 2 m –1 cm), dokładność
wypełnienia szczelin między prefabrykatami.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest :
a.
m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie,
brukowanie
b.
m (metr) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych

obsianie,

darniowanie,

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :
1.
PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec
2.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka
3.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.
PN-B-14051 Krawężniki i obrzeża betonowe.
5.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
6.
7.
8.
9.
10.

PN-B-14504
Zaprawa cementowa.
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-R-65023
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-65/9226-01 Kołki faszynowe

Inne dokumenty :
1.
2.
3.

Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski : Drogowe roboty ziemne
Roman Edel : Odwodnienie dróg
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa 1979, 1982

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 90

„Budowa drogi gminnej ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Cystersów do ostatnich zabudowań”

D-06.01.01a.

HUMUSOWANIE TERENU I OBSIANIE TRAWĄ

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z humusowaniem i obsianiem trawą poboczy przy budowie ul. Polnej i Lipowej oraz dróg stanowiących
ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla mieszkaniowego wraz z chodnikami ( jedno lub dwustronnymi ) oraz
miejscami parkingowymi w miejscowości Szczutowo.
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z humusowaniem i obsianiem
trawą poboczy przy budowie ul. Polnej i Lipowej oraz dróg stanowiących ciągłość komunikacyjną w obrębie osiedla
mieszkaniowego wraz z chodnikami ( jedno lub dwustronnymi ) oraz miejscami parkingowymi w miejscowości
Szczutowo.
Określenia podstawowe
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój
Torf ogrodniczy – materiałuzyskany przez kompostowanie torfuz odpadami roślinnymi
Materiał roślinny – Sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich
Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi są:

torf ogrodniczy – powinien być dostarczony w opakowaniach producenta
nasiona traw – występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków: gotowa mieszanka traw powinna
mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność
kiełkowania
nawozy mineralne – powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym ( zawartość azotu, fosforu, potasu _
N.P. ): nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania
woda – bez specjalnych wymagań
3. SPRZĘT
Roboty będą wykonywane ręcznie

4. TRANSPORT
Transport może odbywać się przy użyciu dowolnych środków transportu zaakceptowanych przez Inżyniera

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. pielęgnacja
obsiewu.
5.2. Wykonanie obsiania poboczy trawą z humusowaniem torfem ogrodniczym
Poboczu ulic poza terenami utwardzonymi powinny być obsiane trawą.
Wymagania dotyczące wykonania obsiani są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń
-teren powinien być obniżony w stosunku do obrzeży o około 2 cm – jest to miejsce na torf ogrodniczy(ok.4 cm)
- teren powinien być wyrównany i splantowany
- torf ogrodniczy powinien być rozścielony równą warstwą i wymieszany z nawozami mineralnymi oraz Wyrównany
- przed sianiem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub zagrabić
- siew powinien być dokonywany w dni bezwietrzne
- okres siania – najlepszy jest okres wiosenny, najpóźniej do połowy września
- na terenie płaskim nasiona wysiewane są w ilości 1 do 4 kg na
- na skarpach nasiona są wysiewane w ilości 4 kg na
- przykrycie nasion następuje przez przemieszanie z ziemą grabiami lub wałem kolczatką
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu uzgodnionego z Inżynierem
- największe zagłębienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzone łatą 3 metrową może wynosić 5
cm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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Wykonanie obsiania poboczy trawą.
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na:
- oczyszczeniu terenu z zanieczyszczeń
- rozścieleniu warstwy torfu z kontrolą grubości warstwy rozścielonej
- prawidłowego uwałowania terenu
- kontroli zgodności składu gotowej mieszanki z ustaleniami SST
- gęstości zasiewu nasion
- okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (metr

) wykonanego humusowania o grubości 10 cm

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inżynier na zasadach określonych w ST DM.00.00.00

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
BN-73/0522-01
Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D-06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z
wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami i na drogi boczne i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót na drogach.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów są:
rury PP dwuścienne DNN 400
kruszywo do betonu – które spełnia wymagania PN-B-06712, składowanie w
warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami, na równym, utwardzonym i
odwodnionym
podłożu,
cement – który spełnia wymagania PN-B-19701, cement portlandzki zwykły (bez
dodatków) klasy 42,5 do
betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25, cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08,
woda – powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250, bez badań
laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną,
mieszanka kruszywa naturalnego – do wykonania ławy fundamentowej powinna
spełniać wymagania PNB-06712,
drewno – na deskowanie powinno spełniać wymagania PN-D-96000,
materiały izolacyjne – emulsja kationowa wg BN-68/6753-04, roztwór asfaltowy do
gruntowania wg PN-B24622, lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C- 96177, papa asfaltowa wg BN-88/6751-03, wszelkie inne
materiały izolacyjne
sprawdzone
doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną – za zgodą
Inżyniera,
zaprawa cementowa – marki nie niższej niż M 12 i spełniać wymagania PN-B-1450

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:

koparek,

betoniarek,

dozowników wagowych do cementu,

sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT
Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w ST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

odwodnienia,

czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie wykonywany przepust,

wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,

innych robót podanych w dokumentacji projektowej i ST.
Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentową powinien być
dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonywania przepustu.
Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być wykonana:

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami ST D04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,

z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012. Dopuszczalne odchyłki dla ław
fundamentowych przepustów wynoszą:

dla wymiarów w planie
+/-5 cm,

dla rzędnych wierzchu ławy
+/-2 cm.
Układanie rur PP. Styki rur należy uszczelnić materiałem zaakceptowanym przez Inżyniera.
Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg PN-B- 06251
Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B15. Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy
zagruntować przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,

smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi metodami zaakceptowanymi przez
Inżyniera.
Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej
grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481z tolerancją -20%, +10%.
Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.
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Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Umocnieniu podlega dno oraz
skarpy. W zależności od materiału użytego do umocnienia,
wykonanie robót powinno być zgodne z ST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z ST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
PN-B-02356
z betonu
2.
PN-B-04481
3.
PN-B-06251
4.
PN-B-06253

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa

elementów budowlanych

Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku

agresywnych wód gruntowych
5.
PN-B-06712
Kruszywo mineralne do betonu
6.
PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe
7.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
8.
PN-B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania
9.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
10.
PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
11.
PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12.
PN-D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
13.
PN-S-96012
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego
cementem.
14.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15.
BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa na
taśmie aluminiowej
16.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
17.
BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych
18.
BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych.
Wymagania
badania przy odbiorze

i
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D-06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad związanych ze ścinaniem zawyżonych
poboczy i uzupełnieniem zaniżonych poboczy i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na
drogach.

2. MATERIAŁY
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe” i D05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:

zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,

równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),

równiarek do profilowania,

ładowarek czołowych,

walców,

płytowych zagęszczarek wibracyjnych,

przewoźnych zbiorników na wodę.

4. TRANSPORT
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym Ścinanie poboczy należy
przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem
poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z
Inżynierem.
Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez
dodanie wody i zagęścić.
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego
zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić materiałem o właściwościach
podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane.
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do
wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych
określonych w ST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu
gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi
nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia
powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać
śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.
Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia poboczy oraz
opracuje optymalny skład mieszanki według ST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, ST D-05.01.01 „Nawierzchnia
gruntowa naturalna”.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
liczba badań na dziennej
działce roboczej

1

Uziarnienie mieszanki uzupełniającej

2 próbki

2

Wilgotność
uzupełniającej

2 próbki

optymalna

mieszanki

Minimalna
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3

Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu

4

Wskaźnik
zagęszczenia
uzupełnianych poboczach

na

ścinanych

2 próbki
lub

2 razy na 1 km

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy
Wyszczególnienie

Minimalna częstotliwość pomiarów

Lp.
1

Spadki poprzeczne

2

Równość podłużna

3

Równość poprzeczna

2 razy na 100 m

co 50 m

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją +/-1%.
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 Maksymalny prześwit pod łatą
nie może przekraczać 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.

PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.

łatą
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D-06.04.01 ROWY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
remontowaniem i utrzymaniem rowów i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.

2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
koparek przedsiębiernych,
spycharek lemieszowych,
równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
urządzeń kontrolno-pomiarowych,
zagęszczarek płytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
Przy wykonywaniu robót można korzystać z dowolnych środków transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu.
Pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu zgodne z PN-S-02204 dla rowu przydrożnego w kształcie:
a)
trapezowym – szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3,
głębokość od 0,30 m do
1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i najniższej
krawędzi górnej rowu;
b)
trójkątnym – do wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy
wewnętrznej
1:3,
nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30
m do0 1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i
niższej krawędzi górnej rowu;
c)
opływowym – dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami
kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość
od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i najniższej krawędzi górnej rowu;
dla rowu stokowego – kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej przy
gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.
dla rowu odpływowego – kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%, w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie
przekraczających 200 m – 0,1%.
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a)
przy nieumocnionych skarpach i dnie
w gruntach piaszczystych – 1,5%,
w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych – 2,0%,
w gruntach gliniastych i ilastych – 3,0%,
w gruntach skalistych – 10,0%;
b)
przy umocnionych skarpach i dnie
matą trawiastą – 2,0%,
darniną – 3,0%,
faszyną – 4,0%,
brukiem na sucho – 6,0%,
elementami betonowymi – 10,0%,
brukiem na podsypce cementowo-piaskowej – 15,0%.
Roboty wykończeniowe – namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza
obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Częstotliwość oraz zakres pomiarów:
lp

wyszczególnienie

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Spadek podłużny rowu

2

Szerokość i głębokość rowu

1 raz na 100 m

1 km na każde 5 km drogi

3

Powierzchnia skarp

1 raz na 100 m

Spadek podłużny rowu powinny być zgodne z dokumentacją, z tolerancją ± 0,5% spadku; Szerokość i głębokość rowu
powinna być zgodna z dokumentacją z tolerancją ± 5 cm;
Powierzchnia skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien Przekraczać 3 cm.
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7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
Inne materiały
1.
Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
2.
Roman Edel: Odwodnienie dróg
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D-08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
ustawieniem krawężników :
betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,
betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,
betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
i
stanowi
dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

2. MATERIAŁY
Krawężniki betonowe – klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01,. Do produkcji krawężników należy stosować beton wg
PN-B-06250 klasy B25 i B30
Ława betonowa – beton klasy B15 lub B10 wg PN-B-06250 Ława żwirowa – żwir wg PN-B-11111
Ława tłuczniowa – tłuczeń wg PN-B-11112
Masa zalewowa – wg BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej
Cement – cement portlandzki klasy nie niższej niż 32,5 wg PN-B-19701 Kruszywo – wg PN-B-06712
Woda – wg PN-B-32250
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej klasy nie mniejszej niż 32,5 wg PN-B-06711

3. SPRZĘT
Wykonawca winien dysponować betoniarką przeciwbieżną, wibratorem płytowym i ubijakiem mechanicznym

4. TRANSPORT
Transport krawężników w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie ławy – koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wskaźnik zagęszczenia dna koryta powinien
wynosić co najmniej 0,97 wg metody Proctora. Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 a ław betonowych
ponadto zgodne z PN-B-06251, Przy ławach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową.
Ustawienie krawężników – odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni powinna wynosić 12 cm, a w miejscach
wjazdów do posesji i zejść dla pieszych 3 do 5 cm. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawienie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonane na podsypce z piasku grubości warstwy 3
do 5 cm po zagęszczeniu, a na ławie betonowej na podsypce z piasku lub podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3
do 5 cm. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem lub piaskiem, a
krawężników na ławie betonowej zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Kontrola jakości robót obejmuje:
a.
badanie krawężników i pozostałych materiałów
b.
wykonanie koryta pod ławę
c.
wykonanie ław
d.
ustawienie krawężników

7. OBMIAR ROBOT
Jednostką obmiarowa jest m (metr) ustawionego krawężnika.

8. ODBIÓR ROBOT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają :
a.
wykonanie koryta pod ławę,
b.
wykonanie ławy,
c.
wykonanie podsypki,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :
1.
PN-B-06050
2.
PN-B-06250
3.
PN-B-06251
4.
PN-B-06711
5.
PN-B-06712
6.
PN-B-10021
7.
PN-B-11111

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka
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8.
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
11.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych
15.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
16.
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru
Inne dokumenty :
1.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-08.04.01. WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z
wykonaniem wjazdów i wyjazdów z bram o nawierzchni :
z kostki kamiennej,
z klinkieru,
z płyt betonowych sześciokątnych i kwadratowych,
z kostki brukowej betonowej,
z mieszanek mineralno-asfaltowych.
i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram są:
kostka kamienna nieregularna lub rzędowa odpowiadająca wymaganiom PN-B- 11100
klinkier drogowy odpowiadający wymaganiom BN-77/6741-02
płyty drogowe betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/02 i BN- 80/6775-03/01
kostka brukowa betonowa o wysokości 80 mm odpowiadająca wymaganiom
mieszanka mineralno-asfaltowa odpowiadająca wymaganiom podanym w ST D05.03.05.
piasek na podsypkę odpowiadający wymaganiom PN-B-11113
piasek na podsypkę cem.-piask. odpowiadający wymaganiom PN-B-06712
piasek do zaprawy cementowej odpowiadający wymaganiom PN-B-06711
żwir do ław pod krawężnik odpowiadający wymaganiom PN-B-11111
tłuczeń i kliniec do ław pod krawężnik odpowiadający wymaganiom PN-B-11112
beton na ławę betonową pod krawężnik odpowiadający wymaganiom PN-B-06250
klasy B 15 lub B 10
cement do wytwarzania betonu i zaprawy odpowiadający wymaganiom PN-B-19701
klasy nie niższej niż 32,5
kruszywo do betonu odpowiadające wymaganiom PN-B-06712
woda odmiany „1” odpowiadająca wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZĘT
Do wykonania wjazdów i wyjazdów stosowany jest sprzęt wymieniony w ST dla poszczególnych rodzajów nawierzchni.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu materiałów użytych do budowy nawierzchni wjazdów i wyjazdów podano w
poszczególnych ST.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne z wymaganiami ST D- 04.01.01.
Wykop pod ławę obramowania wjazdu i wyjazdu powinien być zgodny z PN-B-06050 Wykonanie warstwy odsączającej
powinno być zgodne z ST D-04.02.01.
Wykonanie obramowania nawierzchni przy zastosowaniu krawężników należy wykonać zgodnie z ST D-08.01.01.
Wykonanie podbudowy powinno być zgodne z ST :
podbudowa z kruszywa naturalnego.
podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa z tłucznia kamiennego,
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem,.
Wykonanie
nawierzchni powinno być zgodne z ST :
nawierzchnia z kostki kamiennej, wg ST D-05.03.01.
nawierzchnia z płyt drogowych betonowych, wg ST D-05.03.03.
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg ST D-05.03.23.
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg ST D-05.03.05.

6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBOT
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania
wjazdów lub wyjazdów i przedstawić wyniki Inżynierowi do akceptacji.
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania :
koryta i podłoża,
warstwy odsączającej,
obramowania nawierzchni,
podbudowy,
nawierzchni.
Zakres i częstotliwość badań, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje wg odpowiednich ST.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 101

„Budowa drogi gminnej ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Cystersów do ostatnich zabudowań”

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają :
wykonane koryto,
wykonana warstwa odsączająca,
w3ykonane obramowanie,
wykonana podbudowa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
1.
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2.
PN-B-06250
Beton zwykły
3.
PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
4.
PN-B-06712
Kruszyw3a mineralne do betonu
5.
PN-B-11100
Materiały kamienne. Kostka drogowa
6.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.
świr
i
mieszanka
7.
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
8.
PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do naw. dróg. Piasek.
9.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
10.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
11.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania.
12.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Płyty drogowe
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D-10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE
10. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zjazdów do gospodarstw i
na drogi i stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach. Niniejsza ST dotyczy konstrukcji
nawierzchni najczęściej stosowanych przy wykonywaniu zjazdów (KPED - typowe konstrukcje nawierzchni na zjazdach

11. MATERIAŁY
Materiały użyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
punkcie 2 odpowiednich ST
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie przepustów pod zjazdami, to materiały użyte do ich
wykonania powinny odpowiadać wymaganiom ST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”.
Materiały do umocnienia skarp i rowów przy wykonywaniu zjazdów powinny odpowiadać wymaganiom ST D-06.01.01
„Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

12. SPRZĘT
Do wykonania zjazdów należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w punkcie 3 odpowiednich ST

13. TRANSPORT
Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiadać wymaganiom według punktu 4
odpowiednich ST

14. WYKONANIE ROBÓT
Przepusty pod zjazdami należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-06.02.01
„Przepusty pod zjazdami”.
Roboty ziemne przy budowie zjazdów na drogi boczne powinny być z zasady wykonywane mechanicznie. Przy budowie
zjazdów do gospodarstw, gdzie występuje niewielki zakres robót, roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie.
Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. Wykonanie nawierzchni
zjazdów powinno odpowiadać wymaganiom według odpowiednich ST, Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez
humusowanie, obsianie i ewentualne darniowanie powinno odpowiadać wymaganiom ST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i
rowów przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:dokumentacją projektową - na
podstawie oględzin i pomiarów,
Kontrola jakości wykonania przepustów pod zjazdami polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową na
podstawie oględzin i pomiarów oraz zgodności z wymaganiami wg ST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”.
Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 „Wykonanie wykopów w gruntach I - V
kat.” i ST D-02.03.01
„Wykonanie nasypów”.
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, rzędnych wysokościowych i
spadków poprzecznych,
wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST.
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych zjazdów niż to
podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchylenia
Nawierzchnia
Nawierzchnia
ulepszona
nieulepszona
Szerokość, cm
5
+10 i -5
Równość podłużna, mm
9
12
Równość poprzeczna, mm
9
12
Pochylenie poprzeczne, %
0,5
1,0
Odchylenia osi zjazdu w planie, cm
5
10
*)
0,5
2,0
Grubość konstrukcji nawierzchni , cm
*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości warstw
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodności z ST, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do
akceptacji Inżyniera.
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16. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z dokumentacją projektową i
pomiarami w terenie.

17. ODBIÓR ROBÓT
Roboty objęte niniejszą ST podlegają:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który powinien być dokonany po wykonaniu:
prac pomiarowych,
robót przygotowawczych,
robót ziemnych i ewentualnie przepustów,
a.
odbiorowi końcowemu,
b.
odbiorowi ostatecznemu

18. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej. Dodatkowo obowiązuje:
KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-82.

Usługi Inżynieryjne i Doradztwo 44-238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Chopina 4a/7, tel: +48 503 415 138, mail: biuro@olbark.pl, www.olbark.pl

str. 104

