Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych
Nazwa zadania :
Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie
miasta Nowy Targ.
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Adres obiektu

Adres zamawiającego

Zadanie obejmuje odcinki dróg powiatowych:


Remont nawierzchni drogi powiatowej
1673K ul. Waksmundzka
w miejscowości Nowy Targ w km
0+000 do km około 0+323



Remont nawierzchni drogi powiatowej
1672K ul. Szaflarska w
miejscowości Nowy Targ w km
0+491 do km około 1+679.

Powiatowy Zarząd Dróg
Nowy Targ
ul. Szpitalna 14
34-400 Nowy Targ
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CPV

4

Opracował

45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
mgr inż.
Belicki Sławomir
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Data opracowania

15 października 2020r.
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V – Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego
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D 00.00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane przy realizacji zadania p.n.
Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ:
Zadanie obejmuje odcinki dróg powiatowych:
Część I: Remont nawierzchni drogi powiatowej 1673K ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy
Targ w km 0+000 do km około 0+323.
Część II: Remont nawierzchni drogi powiatowej 1672K ul. Szaflarska w miejscowości Nowy Targ w
km 0+491 do km około 1+679.
/ dla dróg kategorii KR3 ÷ 4.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.2. Zakres Robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wszystkimi wymienionymi w spisie
Specyfikacjami Technicznymi:
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową ( droga ) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny
lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł ).
1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów
łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorów Robót, przekazania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.6. Inżynier (inspektor nadzoru inwestorskiego) – osoba prawna lub fizyczna w tym również pracownik
Zamawiającego wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez
sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót budowlanych z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami
warunków umowy ( w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane – Inżyniera
określa się Inżyniera – Koordynatora ).
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1.4.7.

1.4.8.

Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub Inżyniera działająca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli
zgodności realizacji Robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy.
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.9.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnię.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.
1.4.13. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.14. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Kosztorys Ofertowy – wyceniony Kosztorys Ślepy.
1.4.16. Kosztorys Ślepy – wykaz Robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.17. Księga Obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.18. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do prowadzenia wszelkich, badań i prób związanych, z oceną jakości materiałów oraz
Robót.
1.4.19. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.20. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.21. 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 składać się 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,
funkcję zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoodporną, odsączającą lub odcinającą.
g)
Warstwa mrozoodporna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu.
h)
Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i)
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się
do nawierzchni.
1.4.22. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.23. Obiekt tymczasowy – droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia ( bliska ) zgodność – zgodność wykonywanych, robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.25. 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 środowiska przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
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1.4.26. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.28. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,
dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.31. Projekt oznakowania i organizacji ruchu – sposób organizacji ruchu drogowego i pieszego na czas
prowadzenia Robót w pasie drogowym, przygotowany, uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66 poz. 748 ).
1.4.32. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym )
istniejącego połączenia.
1.4.33. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy, konstrukcyjnej, służące do przepływu
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.
1.4.34. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiącego utrudnienia w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.36. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg, itp.
1.4.37. Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub form
konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.
1.4.38. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w celu realizacji zadania budowlanego.
1.4.39. Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia ( łożyskami ), przęsła mostowego.
1.4.40. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.41. Szerokość jezdni ( nawierzchni ) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość
chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.42. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z warunkami umowy.
1.4.43. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej obiektu.
1.4.44. Zamawiający – każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na
podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy:
- Plac Budowy,
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ST),
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2.

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego stanowią część Kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:
1. ST,
2. Dokumentacja Projektowa,
Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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-

Wszystkie materiały oraz wykonane Roboty powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i
ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST są uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w odpowiedniej ST.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i ST, to
takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na Placu Budowy i do zabezpieczenia Placu Budowy w
okresie trwania realizacji Robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu oznakowania i
organizacji ruchu na czas Robót prowadzonych w pasie drogowym.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające ( ogrodzenia, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.), zgodnie z w/w projektem
oznakowania i organizacji ruchu, oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony Robót i
zachowania bezpieczeństwa.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia
zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jest włączony w Cenę Kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących
warunków:
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak
zlokalizowane, by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym,
b) Plac Budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej,
c) powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem
zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.
Wykonawca ma obowiązek realizowania Robót ściśle z uwarunkowaniami określonymi
w pozwoleniu na budowę oraz zrealizować wszelkie określone w nich warunki.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach,
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowych.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wymagany
sprzęt przeciwpożarowy.
Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonania Robót.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót ( np. materiały pylaste ) powinny być użyte
zgodnie z wymaganiami technologicznymi, dotyczącymi ich wbudowania, jeżeli wymagają tego przepisy.
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów.
Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich
oddziaływania na środowisko.
Materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i są przez niego zagospodarowane zgodnie z ustawą o
odpadach.
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej.
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-Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody,
rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego.
- Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, odnośnie dokładnego położenia tych
urządzeń w obrębie Placu Budowy oraz powiadomić o zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych
urządzeń ich właścicieli oraz Inżyniera. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego
oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń.
-Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia lub
zniszczenia instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu wykazanych w dokumentach otrzymanych od
Zamawiającego. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego
i zainteresowane władze.
1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.
Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o
ponadnormatywnych obciążeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za
uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiązany do
naprawy uszkodzeń na własny koszt.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących BHP.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież ochronną
dla osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Koszty zapewnienia
powyższych wymagań są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca sporządzi i uzgodni projekt zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od
chwili rozpoczęcia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Dla robót wykonywanych w obrębie czynnego ruchu samochodowego Wykonawca sporządzi i uzyska
zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
2.

MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inżyniera, powinien mu
przedstawić informacje dotyczącą źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone do
wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że
materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej ST.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.
Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do laboratorium
Zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
miejscowych, w tym również ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do Robót ponosi Wykonawca.
Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane do Robót lub na odkład, zgodnie z
wymaganiami w Kontrakcie lub wg wskazań Inżyniera.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw, powinny być
składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub rekultywacji.
Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przeniesione do wyrobisk.
Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być
równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty roślinnością.
Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Inspekcje wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów, w tym wytwórnie mieszanek mineralno – asfaltowych, mogą być okresowo
kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Może on również pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych
kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W czasie kontroli Inżynier powinien mieć zapewnione:
wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów
przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
pomoc i współprace producenta oraz Wykonawcy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź
właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie
zbadane i nie zaakceptowane przez Inżyniera materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z
ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów,
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami odpowiednich ST.
Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu Robót powinny być przez Wykonawcę
doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację.

3.

SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót.
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości ST, projektowi
organizacji Robót lub ustaleniom Inżyniera.
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania Robót.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.
Dobór sprzętu stosowanego do Robót kontraktowych wymaga akceptacji Inżyniera.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
4.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych Robót.
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Liczba i rodzaj środków transportu powinien zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inżyniera, na jego polecenie powinny być
usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.
5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu, za jakość materiałów i
Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową ( gdy jest wymagana ), ST i poleceniami Inżyniera
oraz uwarunkowaniami określonymi w pozwoleniu na budowę.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub pisemnymi poleceniami Inżyniera.
Inżynier podejmuje decyzję we wszystkich sprawach związanych z jakością Robót, oceną jakości materiałów i
postępem Robót, a ponadto w sprawach związanych z interpelacją Dokumentacji Projektowej i ST oraz
dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę.
Decyzje Inżyniera podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania sformułowane w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i ST a także w Normach i Wytycznych. Ponadto Inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i Robót.
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na niej
produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadamia Wykonawcę o
wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźbą zatrzymania
Robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6.1. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo, a Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki na próbki do badań zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
6.2. Badania i pomiary.
Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegoś badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera.
6.3. Raporty z badań.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na każde życzenie
Inżyniera.
Wyniki badań będą opracowane na formularzach według dostarczonego przez Inżyniera wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.
Inżynier ocenia zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie badań własnych oraz wyników
badań i pomiarów zawartych w raportach.
6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera.
W celu oceny jakości Robót, Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mu w tym względzie wszelką
potrzebną pomoc.
Inżynier przy ocenie jakości Robót, opiera się przede wszystkim na badaniach własnych.
6.5. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których ST wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych, przez niego badań.
Kopie wyników tych badań wykonawca przedstawia Inżynierowi.
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwórniach lub maszynach, muszą
posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną instytucję.
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6.6. Dokumenty budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a) Dziennik Budowy,
b) Księgi Obmiaru,
c) dokumentację laboratoryjną ( dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych ),
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- pozwolenia i zatwierdzenia odpowiednich władz,
- Dokumentacja Techniczna,
- protokoły przekazania Placu Budowy,
- protokoły z narad i ustaleń,
- umowy cywilno-prawne,
- korespondencja dotycząca budowy.
Dokumenty powinny być dostępne dla Inżyniera oraz uprawnionych państwowych organów kontrolnych i
przedstawione do wglądu na każde ich życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.
Dokumenty te powinny być przechowywane i zabezpieczone przez Kierownika Budowy.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
Ofertowym i ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera, po wcześniejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonych Robót.
Obmiar podlega akceptacji Inżyniera.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach,
podanych w Ślepym Kosztorysie lub ST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów.
Dla pojedynczych elementów zadania kontraktowego, o ile nie określono inaczej, pomiary dokonywane będą w
obowiązujących jednostkach długości, objętości, ilości i ciężaru.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy materiału na
pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w punkcie dostawy. Inżynier ma
prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów i w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału
przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych,
przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. W przypadku elementów standardowych np.
profile walcowe, drut, rury itp. – podstawą obmiaru będą jednostki podane w ateście producenta.
Drewno, woda – mierzone będą w metrach sześciennych.
Cement, wapno – w megagramach.
Wszelkie inne materiały mierzone będą w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i (lub) ST.
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Powinny być one zaakceptowane przez Inżyniera i posiadać ważne świadectwa legalizacji i być utrzymywane
w dobrym stanie w całym okresie trwania Robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia.
Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w
miejscach wskazanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Za zgodą Inżyniera Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających ważne
świadectwa legalizacji.
Tylko za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonać ważenia w publicznych punktach ważenia na
urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbioru Robót, a także w przypadku
dłuższej przerwy w Robotach i przy zmianie Wykonawcy.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu – przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów Robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór ostateczny,
d) odbiór pogwarancyjny.
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Polega na formalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usunięcie wad i usterek bez
hamowania ogólnego postępu Robót.
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część Robót wpisem do Dziennika Budowy, a Inżynier dokonuje odbioru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
badań i pomiarów wymaganych przez ST asortymentowe.
Badania i pomiary do odbioru Robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w
obecności Inżyniera w miejscach przez niego wskazanych.
Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiającego.
Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera w
miejscach przez niego wskazanych.
Powyższy zapis nie dotyczy Robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla których
badania próbek do odbioru Robót wykonuje laboratorium Zamawiającego. Próbki do badań odbiorczych i
sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inżynier.
8.3.Odbiór częściowy Robót.
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.
Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznych Robót.
8.4. Odbiór ostateczny Robót.
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Zasady odbioru ostatecznego:
a) zakończenie Robót musi być potwierdzone wpisem Inżyniera do Dziennika Budowy.
Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie Robót:
- wykonanie i przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez specyfikacje
asortymentowe do odbioru ostatecznego Robót
- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów.
Ustalone przez Inżyniera badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robót wykonuje laboratorium
Zamawiającego własnym sprzętem, na próbkach pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera,
w miejscach przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inżynier.
b) odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie,
c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez zamawiającego, przy udziale Inżyniera
i Wykonawcy,
d) odbierający w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje oceny jakościowej Robót na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST,
e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,
f) Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego Robót jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych
asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego,
g) Roboty z wadami nie będą odbierane.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową ( jeśli była wymagana ) z naniesionymi zmianami,
- ST na poszczególne asortymenty robót,
- uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
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Dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań
kontrolnych wykonanych zgodnie z ST, atesty na materiały i produkty przemysłowe,
- opinie technologiczną sporządzona na podstawie wyników badań i pomiarów wymaganych przez ST
dla poszczególnych asortymentów Robót,
sprawowanie techniczne zawierające zakres i lokalizację Robót, wykaz zmian w stosunku do
Dokumentacji Projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą klauzulowaną,
- stosowne pozwolenia i zezwolenia określone w opiniach i uzgodnieniu projektu budowlanego,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Odbierający stwierdzi, że Roboty
pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to w porozumieniu z
Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru.
-

8.6. Badania i pomiary laboratoryjne Zamawiającego.
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inżyniera;
- przed rozpoczęciem Robót; badania materiałów przewidzianych do wbudowania,
- w trakcie Robót; badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych Robót,
- badania sprawdzające do odbioru Robót zanikających których zakres i częstotliwość określają
specyfikacje asortymentowe,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego Robót w zakresie określonym przez specyfikacje.
Próbki należy dostarczyć sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
Każda próbka musi posiadać protokół pobrania z określeniem lokalizacji, daty itp.
8.7. Odbiór pogwarancyjny.
Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru pogwarancyjnego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawa płatności jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarów ustalona dla
danej pozycji Ślepego Kosztorysu.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy ),
- koszty pośrednie; płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty
urządzania i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowania Robót wraz z projektem
oznakowania i organizacji ruchu, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opłaty związane z pozyskaniem decyzji
i pozwoleń,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać
podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją
kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. Wszystkie przepisy podane są w asortymentowych SST.
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Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno D-05.03.11.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno , przy realizacji zadania Remont
nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stos. jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno może być wykonywane w celu:
uszorstnienia nawierzchni,
profilowania,
napraw nawierzchni
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do frezowania
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
określoną głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej
równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy
części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. Szerokość bębna frezującego
powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość bębna może być
dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość
bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m. Przy dużych robotach frezarki muszą być
wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. Przy frezowaniu
warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu na
gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna
skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie
przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu
frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu:
na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić
demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez
postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją
projektową i SST. Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy
ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form
geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. Jeżeli ruch drogowy ma być
dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa należy spełnić
następujące warunki:
należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może
przekraczać 40 mm,
przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza
się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,
krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
5.3. Uszorstnienie warstwy ścieralnej
Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzują się małą
szorstkością spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu. Frezarka powinna
ściąć około 12 mm warstwy ścieralnej tworząc szorstką makroteksturę powierzchni. Zęby skrawające na
obwodzie bębna frezującego powinny być tak dobrane, aby zapewnić regularną rzeźbę powierzchni po
frezowaniu.
5.4. Profilowanie warstwy ścieralnej
Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych kolein lub innych
deformacji. Jeżeli frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa warstwa
ścieralna, to frezarka musi być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia, a
szerokość bębna frezującego nie może być mniejsza od 1800 mm. Jeżeli frezowanie obejmie lokalne
deformacje tylko na części jezdni to frezarka może być sterowana mechanicznie, a wymiar bębna
skrawającego powinien być zależny od wielkości robót i zaakceptowany przez Inżyniera.
5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na
głębokość projektowaną z dokładnością  5 mm.
5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni
na głębokość określoną w dokumentacji projektowej.
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.
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych
Minimalna częstotliwość pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej
na zimno
Lp. Właściwość nawierzchni
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Równość podłużna
łatą 4-metrową co 20 metrów
2
Równość poprzeczna
łatą 4-metrową co 20 metrów
3
Spadki poprzeczne
co 50 m
4
Szerokość frezowania
co 50 m
5
Głębokość frezowania
na bieżąco, według SST
6.2.2. Równość nawierzchni
Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekraczać 6 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją  0,5%.
6.2.4. Szerokość frezowania
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Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z
dokładnością  5 cm.
6.2.5. Głębokość frezowania
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z
dokładnością  5 mm. Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub
wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być
określone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
frezowanie,
transport sfrezowanego materiału,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łatą
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D-43.08.00
Wykonanie i remont studni rewizyjnych, przykanalików i kratek ściekowych
WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( SST )
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem i remontem studni rewizyjnych, przykanalików i kratek ściekowych w ramach
zadania: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
remontem studni rewizyjnych, przykanalików i kratek ściekowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych
1.4.2. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków
1.4.3. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych
1.4.4. Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego i studzienki ściekowej z
siecią kanalizacji deszczowej.
1.4.5. Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
1.4.6. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.7. Komora robocza – zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych.
1.4.8. Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do zejścia
obsługi do komory roboczej.
1.4.9. Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu
ścieków.
1.4.10.Wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej lub
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory.
1.4.11. Spocznik – element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
1.4.12. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych (składa się z korpusu i pokrywy),umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
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1.4.13. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą (pośrednia) – płyta
przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej.
1.4.14. Wpust deszczowy (kratka ściekowa) – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających
do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.15. Skrzynka wpustu deszczowego – zwieńczenie wpustu, składające się z korpusu i kratki, osadzone
na zestawie odpływowym w miejscu jego zabudowy.
1.4.16. Studzienka ściekowa – urządzenia przejmujące wodę opadową z wpustu deszczowego i
odprowadzające ją poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej.
1.4.17. Korpus – część skrzynki wpustu lub włazu kanałowego stanowiącego obudowę i podparcie kratki
lub pokrywy włazu, montowana na miejscu zabudowy.
1.4.18.Kratka – ruchoma
powierzchniowych.

część

skrzynki,

wpustu

ściekowego,

umożliwiająca

odbiór

wód

1.4.19. Pokrywa włazu kanałowego – ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania otworów
studzienek kanalizacyjnych.
1.4.20. Otwory wentylacyjne – otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje wentylacyjne.
1.4.21. Powierzchnia wsporcza – powierzchnia korpusu, na której wspierają się pokrywa, ramka
dystansowa lub kratka.
1.4.22. Ramka dystansowa – dodatkowy element skrzynki, umożliwiający regulację położenia kratki w
pionie względem nawierzchni drogowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie zaświadczenia o
jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Wykonawca przedstawi
Inżynierowi certyfikat jakości tworzywa i atest.

2.2. Rury przykanalika
2.2.1. Rury kamionkowe
Rury kamionkowe zastosowane do budowy przykanalików o średnicy 0,20 m powinny być zgodne z PN-B12751 6 i PN-B-06751 2.
2.2.2. Rury betonowe
Rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy od 0,20 m do 1,00 m, powinny odpowiadać wymaganiom
normy BN-86/8971-06.0217.
2.2.3. Rury PCV
Przykanaliki można wykonać również z rur kanalizacyjnych PCV Ø  200 x 5,9 mm
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2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 18,
muru z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 5.
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25 o stopniu wodoszczelności W-4 i stopniu mrozoodporności M 100 odpowiadającego
wymaganiom BN-62/6738-03,04,07 16 lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.3.2. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 18.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki należy wykonać jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w
pkt 2.3.1.
2.3.4. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonać jako:
włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom normy PN-H-74051-02 11 umieszczane
w korpusie drogi,
włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 10 umieszczane poza
korpusem drogi.
2.3.5.Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 14.
2.4. Studzienki bezwłazowe – ślepe
2.4.1. Komora połączeniowa
Komorę połączeniową (ściany) wykonuje się z betonu hydrotechnicznego odpowiadającego wymaganiom
BN-62/6738-03,04,07 16 z domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej
wymaganiom PN-B-12037 5.
2.4.2. Płyta pokrywowa
Płytę pokrywową stanowi prefabrykat wg „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” 30.
2.4.3. Płyta denna
Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych w pkt 2.3.1.

2.5. Studzienki ściekowe
2.5.1. Wpusty uliczne żeliwne
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-0112 i PN-H-74080-04 13.
2.5.2. Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) 29.
2.5.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.5.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.5.5. Płyty fundamentowe zbrojone
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Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15
2.5.6. Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać
wymaganiom norm: PN-B-11111  3; PN-B-11112  4.

2.6. Beton hydrotechniczny
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/6738-03 i 07
16 klasy B20, o stopniu wodoszczelności W-4 i stopniu mrozoodporności M 150.
Beton do budowy studzienek ściekowych powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/6738-03 i 07 16
klasy B15.

2.7. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny spełniać wymagania
PN-B-14501  7.
2.8. Materiały izolacyjne i uszczelniające
2.8.1. Kit olejowy i poliestrowy
Kity budowlane trwałe plastyczne, służące do uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg BN85/6753-02. 20
2.8.2. Papa izolacyjna
Papa izolacyjna powinna spełniać wymagania PN-90/B-0461521.
2.8.3. Lepik asfaltowy
Lepik asfaltowy powinien spełniać wymagania PN-B-24620  22.
2.8.4. Izoplast R i B
Izoplast „R” – kompozycja bitumiczno – rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach
suchych,
Izoplast „B” – kompozycja bitumiczno – winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodoochronnych
na podłożu z izoplastu R
Można zastosować inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę techniczną –
za zgodą Inżyniera.
2.9. Składowanie materiałów
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód
opadowych.
2.10.1. Rury kanałowe
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojącej.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych
zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunięciem. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej ilość
warstw nie może przekraczać 2.
Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
2.10.2. Kręgi
Kręgi należy składować w pozycji wbudowania do wysokości 1,80 m. Składowanie powinno umożliwiać
dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.10.3. Cegła kanalizacyjna
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Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni. Cegły w miejscu składowania powinny
być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w
jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Przy składowaniu cegieł luzem
maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.
2.10.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy
powinny być posegregowane wg klas. Włazy należy składować w pozycji wbudowania
2.10.5. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokości maksimum 1,5 m.
2.10.6. Kruszywo
Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami i frakcjami.
2.10.7. Cement
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie
zamkniętym.
3.SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania i remontu studzienek
Wykonawca przystępujący do wykonania i remontu studzienek rewizyjnych, przykanalików studzienek
ściekowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- pił do cięcia asfaltu i betonu,
- koparek przedsiębiernych,
- spycharek,
- betoniarek,
- żurawi budowlanych samochodowych,
- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe,
- wciągarek mechanicznych,
- beczkowozów,
- spawarek
Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót.
Sposób wykonania robót oraz sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera.
4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i
odkształceń przewożonych materiałów.
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z SST i wskazaniami
Inżyniera.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:
samochód skrzyniowy,
samochód samowyładowczy,
samochód dostawczy.
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem się w czasie transportu.
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4.2. Transport rur kanałowych (przykanalików)
Rury należy przewozić w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczyć je przed przemieszczaniem
się w czasie transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m)
4.3. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła może być przewożona w jednostkach ładunkowych układanych w jednej warstwie lub luzem jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Cegły luzem mogą być przewożone
środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien odbywać się mechanicznie za pomocą
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów
przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.
4.5. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.6. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki.
4.8. Transport kruszywa
Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 19.
4.9. Transport cementu
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 15.
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oznakowanie robót
Ogólne zasady oznakowania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwałego oznakowania wykonywanych
nowych studni rewizyjnych na istniejących kanałach tak, aby zostały one wykonane w osi tych kanałów.
W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków budowę należy prowizorycznie ogrodzić od
strony ruchu.
W przypadku wykonywania studni rewizyjnych w chodnikach lub zieleńcach pozostawiając wykop na noc –
należy go ogrodzić i oznakować światłami.
Wykonawca dokona rozpoznania czy w obrębie planowanych robót znajdują się urządzenia obce.
5.4. Roboty ziemne
Wykopy dla wykonania nowych studzienek lub remontu polegającego na przebudowie całej studzienki należy
wykonać jako wykopy szerokoprzestrzenne. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie)
powinny być dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na poziomie wyższym od ustalonego dla danej studzienki o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Zdjęcie pozostawionej warstwy 2, 5 lub 20 cm
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem studni. Zdjęcia tej warstwy należy dokonać
ręcznie.
Wszystkie przewody podziemne przebiegające w sąsiedztwie wykonywanych studzienek powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich
eksploatację.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony na odkład w miejsce uzgodnione z Inżynierem.
Wykopy należy wykonać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonania
montażu studzienki. Nie dopuszcza się wykonania wykopów (w obrębie jezdni) i pozostawienia bez
zabezpieczenia na noc lub na dni wolne od pracy
5.5. Przykanaliki
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej (o ile jest w posiadaniu Inżyniera) to przy wykonywaniu
przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla podłączenia
do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego),
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i
przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m),
- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20‰ do max 400‰ z tym, że przy spadkach większych od
250‰ należy stosować rury żeliwne,
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
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- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod katem min. 45, max 90 (optymalnym 60),
- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość
spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia
przykanalika na wysokości większej należy stosować kaskady umieszczone na zewnątrz poza ścianką
studzienki,
- włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie.
5.6. Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne)
jeżeli dokumentacja projektowa (o ile jest w posiadaniu Inżyniera) nie stanowi inaczej, to należy przestrzegać
następujących zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w
tablicy 1.
Tablica 1.
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych
Minimalna średnica studzienki rewizyjnej
Średnica przewodu odprowadzającego
kołowej (m)
(m)
przelotowej
Połączeniowej
0,20
1,20
1,20
0,25
1,20
1,20
0,30
1,20
1,20
0,40
0,50
0,60

1,20
1,40
1,40

1,40
1,40
1,40

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej (o ile jest w posiadaniu Inżyniera), to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich
odległościach (max 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanału,
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować
studzienki spadowe – kaskadowe,
Sposób wykonania studzienek przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB4 4.12.1 (6,7,8) 29, a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez
„Transprojekt” Warszawa 30.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
- komory roboczej,
- komina włazowego,
- dna studzienki,
- włazu kanałowego,
- stopni złazowych.
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość
ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się
wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej (o ile jest w posiadaniu Inżyniera) lub w uzgodnieniu z Inżynierem.
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m wg BN86/8971-08 18. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na
kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największe
powierzchni.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej
należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 9.
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
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Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z
przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia
kanału.
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)
powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 11. W innych przypadkach można stosować włazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01 10.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w zieleńcach górna krawędź
włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch
rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
5.7. Studzienki bezwłazowe – ślepe
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. wszystkie kanały w tych studzienkach należy łączyć
sklepieniami.
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 7 cm, po ułożeniu kanału. W płycie dennej należy
wyprofilować kinetę zgodnie z przekrojem kanału.
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast
w przypadku zmiany średnicy kanału powinna stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mieć spadek ca najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
5.8. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z
wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - min.
1,50 m i max 2,05 m),
- głębokość osadnika 0,95 m,
- średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być
usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości
minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5
cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. Każda studzienka ściekowa powinna być podłączona do kanału za
pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej)
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu,
dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami
podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min.0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast
powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z
kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.
5.9. Izolacje
Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy studzienek powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z
zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 28.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez
zagruntowanie izolację asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco
wg PN-C-96177 8.
W środowisku silnie agresywnym ( z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika
agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
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5.10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypanie wykopów należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być
równomiernie układany i zagęszczany wokół studzienek. Do zasypki wykopu na wysokość górnej powierzchni
kanału należy użyć piasku na mokro. Natomiast pozostałą część wykopu uzupełnić warstwami o grubości 20 –
30 cm ziemią z wykopu. Zasypkę należy wykonywać ręcznie zagęszczając każdą układana warstwę. Zasyp
wykopu i zagęszczenie w obrębie korpusu drogowego powinno być zgodne z wymaganiami PN-S-02205.
Wskaźnik zagęszczenia powinien być  95%.
W przypadku wykonywania studni w obrębie jezdni lub chodników należy odbudować przedmiotowe elementy
odpowiednio wg SST D-41.01.00 „Remont nawierzchni mieszankami mineralno- asfaltowymi na gorąco” oraz
SST D-44.01.00 „Ułożenie i wymiana krawężników”; D-44.02.00 „Ułożenie i wymiana obrzeży chodnikowych”;
D-44.03.00 „Wykonanie i wymiana nawierzchni chodnika”. Podbudowę wykonać zgodnie z normą PN-S-06102
23.
Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopów podczas mrozów.
5.11. Remont studni rewizyjnych, przykanalików i studzienek ściekowych
Remont studni rewizyjnych, przykanalików i studzienek ściekowych będzie miał miejsce w przypadkach:
- zapadnięcia się przedmiotowych urządzeń w całości lub części,
- deformacji kratek ściekowych.
5.11.1. Zapadnięcie się studzienek w części lub całości
W sytuacji zniszczenia całości urządzenia i konieczności jego odbudowy należy:
- dokonać rozbiórki zniszczonego urządzenia
- zapewnić prawidłową eksploatację kanału ( w przypadku studni rewizyjnych)
- odbudować zgodnie z niniejszą SST wg odpowiednich punktów od 5.1. do 5.10.
w zależności od
rodzaju urządzenia
Przy uszkodzeniu części studni należy dokonać rozbiórki nawierzchni i podbudowy na głębokość
potrzebną do odbudowy urządzenia po czym wykonać wymaganą naprawę fragmentu studni wg
powyższych punktów.
Przy odbudowie studni należy max wykorzystać materiał z rozbiórki przede wszystkim części żeliwne.
Pozostały materiał z rozbiórki należy wywieźć poza pas drogowy na miejsce uzgodnione z Inżynierem.
5.11.2. Deformacja kratek ściekowych
W przypadku deformacji kratek ściekowych polegających na jednostronnym obniżeniu należy:
- rozebrać konstrukcję nawierzchni na głębokość wpustu,
- zdemontować wpust,
- dokonać ponownego montażu tak, aby wierzch kraty znajdował się 0,5cm poniżej poziomu warstwy
ścieralnej nawierzchni lub 2,0 cm poniżej ścieku jezdni, (zgodnie z punktem 5.8.)
- odbudować konstrukcję nawierzchni zgodnie z punktem 5.10. niniejszej SST
5.12. Zastosowanie nowych technologii
Dopuszcza się zastosowanie nowych technologii nie opisanych w niniejszej SST po przedłożeniu rozwiązań
technicznych do akceptacji Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Kontrola pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i
ustalić receptę.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych robót w zakresie określonym w niniejszej
SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- sprawdzenie zgodności rzędnych dna studzienki z pierwotnymi ustaleniami co głębokości
posadowienia wykonywanych studzienek,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia w miejscach połączeń studzienek z kanałami i
przykanalikami,
- sprawdzenie wykonania izolacji,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu
- sprawdzenie jakości mas bitumicznych zastosowanych przy odbudowie nawierzchni.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje
Rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka (1 szt.) wykonanej lub wyremontowanej studzienki rewizyjnej lub ściekowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru 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 Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe rur przykanalików,
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 szt. studzienki obejmuje:
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- oznakowanie robót
- dostarczenie materiałów,
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu (jeżeli jest wykonany w gruntach
nawodnionych) i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- montaż przykanalików
- montaż studni rewizyjnych, studzienek ściekowych oraz ich elementów,
- wykonanie izolacji,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena remontu 1 szt. studzienki obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- roboty przygotowawcze,
- rozbiórkę nawierzchni,
- rozbiórkę uszkodzonych elementów studni,
- ponowny montaż elementów studni oraz przykanalików,
- wykonanie izolacji,
- zasypanie wykopu,
- odbudowę nawierzchni
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
2. PN-B-06712

Kruszywo mineralne do betonu

3. PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Żwir

mieszanka

4. 4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych

5. . PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i
badania

6. PN-EN 13101:2004 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu

-

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności

7. PN-EN 13244:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE).

8. PN-EN 13380:2004 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do
renowacji i naprawy zewnętrznych systemów kanalizacyjnych

9. PN-EN 1916:2004 (U) Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
włóknem stalowym i żelbetowe

10. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu zbrojonego włóknem
stalowym i żelbetowe
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oraz

i

11. PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki

do

12. PN-EN 877:2004 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji

do

systemów grawitacyjnych

odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i

zapewnienie jakości

13. PN-EN 197:2002 Cement.
14. 15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15. PN-B-12037

Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna

16. PN-B-12751

Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary

17. PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe

18. PN-C-96177

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

19. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
20. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
21. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B,C,D, (włazy typu ciężkiego)
22. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
23. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
24. PN-H-74086

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

25. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
26. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
27. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
28. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe
29. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu
30. BN-85/6753-02 Kity budowlane plastyczne, olejowy i poliestyrenowy
31. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
32. PN-B-24620

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

33. PN-S-06102

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

34. PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu

35. PN-B-06253

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku
agresywnych wód gruntowych

36. PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

37. PN-B-06250

Beton zwykły

10.2. Inne dokumenty
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28. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej – Warszawa 1986 r.
29. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1(7)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1(8)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10(1)Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik1983)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
30. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” – Warszawa, 1979 –1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 04.06.01
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C8/1
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1.

WSTĘP
1.1. Przedmiot sST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa związanego spoiwem
hydraulicznym C8/10 dla zadania „Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy
Targ”.
1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót.
1.3.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej (pod zatoki autobusowe), z mieszanki
kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym C8/10 grubości Wykonanie podbudowy na wyspie
środkowej (przejściach dla pieszych) z mieszanki związanej cementem C5/6, grubość warstwy 10 cm
po zagęszczeniu
Wykonaniem podbudowy zasadniczej na zatoce autobusowej (km. 183+648), z mieszanki
związanej cementem C5/6, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje
wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.
1.4.2. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne,
zapewniająca umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy
podłoża ulepszonego zalicza się także warstwę mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, które
powinny spełniać dodatkowe wymagania.
1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
–
warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich
mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwę podłoża.
1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym
–
warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich
mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.
1.4.5. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.
1.4.6. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może
być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych
surowców naturalnych występujących w przyrodzie jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z
mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.
1.4.7. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego
zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego
uprzednio w budownictwie.
1.4.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.
1.4.10. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze
skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne
schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
1.4.11. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze

skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza.
Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces
chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 – KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w
osiach obliczeniowych (100 kN) według
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [27].
1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.
1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym
0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.
1.4.15. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę
kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.
1.4.16. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie
jednorodnej mieszanki.
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe

% m/m
NR
CBGM
CBR
d

procent masy,
brak konieczności badania danej cechy,
mieszanka związana cementem,
kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%),
dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), D
górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), H/D
stosunek wysokości do średnicy próbki.

1.4.18.

Pozostałe
określenia
podstawowe są zgodne
z
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.4.19.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2.

2.2.1.

Materiały do wykonania robót
Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
względnie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.
2.2.2.

Materiały wchodzące w skład mieszanki

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są:
–
kruszywo,
–
cement,
–
woda zarobowa,
–
ew. dodatki,
–
ew. domieszki.
2.2.3.

Kruszywa

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:
a)
kruszywo naturalne lub sztuczne,
b)
kruszywo z recyklingu,
c)
połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z
a) i b) z dokładnością ± 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego z mieszanek
związanych cementem
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. –
współczynnik, roz. -rozdział
Właściwość
kruszywa

Metoda
badania
wg

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN
13242 [19]
dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6
Punkt
PNEN
1324
2
4.1

dla kruszywa
związanego cementem
w warstwie
podbudowy zasadniczej

Uziarnienie

PN-EN
933-1 [6]

4.3.1

Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo
drobne: kat. GF80, kruszywo o ciągłym
uziarnieniu: kat. GA75.

Ogólne
granice
i
tolerancje
uziarnienia
kruszywa grube-go na
sitach pośrednich
Tolerancje
typowego
uziarnienia
kruszywa
drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu
kruszywa
Kształt
grubego – maksymalne
warunki
wskaźnika
płaskości
kruszywa
Kształt
grubego – maksymalne
wartości
wskaźnika
kształtu
Kategorie procentowych
za- wartości
ziaren
o
powierzchniach
przekruszonych
lub
łamanych oraz ziaren
całkowicie
zaokrąglonych
w
kruszywie grubym
**)
Zawartość pyłów
w
kruszywie grubym
**)
w
Zawartość pyłów
kruszywie drobnym
Jakość pyłów
Odporność
na
rozdrabnianie kruszywa
grubego
Odporność na ścieranie

PN-EN
933-1 [6]

4.3.2

Kat. GTCNR

PN-EN
933-1 [6]

4.3.3

Kruszywo drobne: kat. GTFNR
kruszywo o ciągłym uziarnieniu:
GTANR

PN-EN
*)
933-3 [7]

4.4

Kat. FI50

PN-EN
*)
933-4 [8]

4.4

Kat. SI50

PNEN
933-5

4.5

Kat. CNR

PN-EN
933-1 [6]
PN-EN
933-1 [6]

4.6

Kat. fDekl

4.6

Kat. fDekl

PN-EN
1097-2 [13]

4.7
5.2

Brak wymagań
Kat. LA50

PN-EN
1097-1 [12]
PN-EN 10976, roz. 7, 8 i 9
[14]
PN-EN 10976, roz. 7, 8 i 9
[14]

5.3

Kat. MDENR

5.4

Deklarowana

5.5

Deklarowana

-

Frakcje/zestaw sit #

Gęstość ziaren
Nasiąkliwość

[9]

kat.

Siarczany
rozpuszczalne w kwasie

PN-EN
1744-1 [17]

6.2

Całkowita
siarki

zawartość

PN-EN
1744-1 [17]

6.3

Składniki
wpływające
na szybkość wiązania i
twardnienia mieszanek
związanych
hydraulicznie

PN-EN
1744-1 [17]

6.4.1

PN-EN 17441, roz. 19.3
[17]
Rozpad krzemianowy w PN-EN 1744żużlu
wielkopiec. 1, p. 19.1
[17]
kawałkowym
Rozpad żelazawy w PN-EN 1744żużlu
wielkopiec. 1, p.19.2 [17]
kawałkowym
Składniki rozpuszczalne PN-EN 1744-3
[18]
w wodzie
Zanieczyszczenia
Stałość objętości żużla
stalowniczego

Zgorzel
słoneczna bazaltu

PN-EN 13673[16] i PN-EN
1097-2 [13]
PN-EN 10976, roz. 7 [14]

Nasiąkliwość
(Jeśli
kruszywo
nie
spełni warunku W 242, to
należy zbadać jego
mrozoodporność wg p.
7.3.3 – wiersz poniżej)
Mrozoodporność
na PN-EN 1367-1
kruszywa frakcji 8/16 [15]
mm
(Badanie
wykonywane tylko w
przypadku,
gdy
nasiąkliwość kruszywa
przekracza WA242)
Skład mineralogiczny
-

Istotne cechy
środowiskowe

6.4.2.
1
6.4.2.
2

Kruszywo kamienne:
kat. AS0,2
(tj.
zawartość siarczanów
≤ 0,2%), żużel kawałkowy wielkopiecowy:
kat. AS1,0 (tj. zawartość siarczanów ≤
1,0%)
Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak
wymagania),
żużel
kawałkowy
wielkopiecowy: kat. S2 (tj. zawartość siarki
całkowitej ≤ 2%)
Deklarowana

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości).
Dotyczy żużla z klasycznego pieca
tlenowego i elektrycznego pieca łukowego
Brak rozpadu

6.4.2.
3

Brak rozpadu

6.4.3

Brak
substancji
szkodliwych
dla
środowiska wg odrębnych przepisów
Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i
plastik,
mogących
pogorszyć
wyrób
końcowy
Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los
Angeles po gotowaniu ≤ 8%)

6.4.4
7.2
7.3.2

Kat. W242 (tj.
maksymalna
nasiąkliwości ≤ 2% masy)

wartość

7.3.3

Kat. F4 (tj. zamrażanie-rozmrażanie ≤ 4%)

Zał. C
p.C3.4
Zał. C
pkt
C.3.4

Deklarowany

Większość substancji niebezpiecznych
określonych
w
dyrektywie
Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w
źródłach
kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych należy badać czy zawartość
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartości
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów
*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika
płaskości
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych
granicznych
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
2.2.4.

Cement

Należy stosować cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.
2.2.5.

2.2.5. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008 [11].
2.2.6.

2.2.6. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być
uwzględnione w projekcie mieszanki.
Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy
lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej
aprobaty technicznej i mają dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2.2.7.

Domieszki

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2 [10].
Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających
wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.
3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST
ogólne” [1] pkt 3.
3.2.

D-00.00.00 „Wymagania

Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
 wytwórnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki,
 przewoźne zbiorniki na wodę,
 układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki,
 zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w
miejscach trudno dostępnych.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora.
4.

TRANSPORT

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2.

Transport materiałów

Mieszanki można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem oraz pod
przykryciem z uwzględnieniem czasu wiązania cementu tzn. poniżej 60 min..
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2.

Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w załączniku.
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:
1.
roboty przygotowawcze,
2.
projektowanie mieszanki,
3.
wbudowanie mieszanki,
4.
roboty wykończeniowe.
5.3.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
Inspektora:
–
ustalić lokalizację robót,
–
przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz

ustalenia danych wysokościowych,
usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
–
–
wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,
–
zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.
5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu do akceptacji projekt składu mieszanki związanej cementem lub cementem i
dodatkami oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane
w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody,
ewentualnych dodatków i domieszek. Procedura projektowa powinna być oparta na próbach
laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i
o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy lub podłoża
ulepszonego.
Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I),
zagęszczanych metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcowych H/D = 1. Klasy
wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2.
Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [21]
powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy
wytrzymałości podanej w tablicy 2.
Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 [23]
Klasa
Wytrzymałość charakterystyczna na
wytrzymało
Lp.
ściskanie Rc , po 28 dniach, MPa dla
ści
próbek walcowych o
a
b
H/D = 1,0
C8/10
1
10
a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki
b H/D = 0,8 d0 1,21
Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o
czasie pielęgnacji, np. Rc7, Rc14, Rc28.
Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do
całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy
określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z
tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1
[6]. Do analizy stosuje się zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach
kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0;
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionych na rys. 1÷ 2, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury
projektowej i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych
składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w
tablicy 3.
Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23]
Maksymalny nominalny wymiar
kruszywa, mm
> 8,0 do 31,5

Minimalna zawartość spoiwa,
% m/m
3

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 4÷6
niniejszej specyfikacji.
Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody
Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych
składników. Zawartość wody należy określić zgodnie z PN- EN 13286-2 [20].
Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN
13286-50 [22]. Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym
piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek wodą
odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie.
Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych
przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wykorzystaniu metody
badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 [21]. Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki
powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w
praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie
pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez
zmian.
Wskaźnik
mrozoodporności
mieszanki
związanej
cementem
określany
jest
R z o
c
stosunkiem wytrzymałości na ściskanie
próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14
cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji.

Wskaźnik mrozoodporności
R zo
c
Rc.
Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w
temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷
100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a
następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl zamrażania
0
i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ± 2 C przez 8 godzin i odmrażania w
wodzie o temperaturze
0
+18 ± 2 C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3
próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż
20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość
Rzo
c , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych
wytrzymałości na ściskanie
dwóch wyników, z dokładnością 0,1.
Wymagania wobec mieszanek
Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych
mieszanki przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym
systemem I.
W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi
wytrzymałościami na ściskanie.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej
Lp.

Właściwość

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1

Składniki
Cement
Kruszywo
Woda zarobowa
Dodatki
Mieszanka
Uziarnienie:
- mieszanka 0/22,4 mm
- mieszanka 0/31,5 mm
2.2
zawartość
Minimalna
cementu
2.3
Zawartość wody
2.4
Wytrzymałość
na
*)
ściskanie (system I) –
klasa wytrzy-małości
Rc wg tablicy 2
2,5
Mrozoodporność
*) W przypadku przekroczenia wytrzymałości
przeciwspękaniowe (patrz p.5.7)

Wymagania dla ruchu
KR1 –
KR3 –
KR2
KR4

KR5 –
KR6

wg p. 2.2.4
wg tablicy 1
wg p. 2.2.5
wg p. 2.2.6
Krzywe graniczne uziarnienia
wg rys. 2
wg rys. 1
wg tablicy 3
wg projektu mieszanki
klasa C 8/10

≥ 0,7
≥ 0,7
≥ 0,7
na ściskanie 5 MPa należy stosować rozwiązania

5.5. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża

Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinny być
o
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest niższa od +5 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.
Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i ST.
5.6. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej należy wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych zapewniających
ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego
dozowania wody.
Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 [25] część 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy równiarek. Grubość układania
mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę
można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do
układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inżyniera.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków
podłużnych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej
zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od
0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie
powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy
poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz
wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający
podłużnych spoin roboczych. Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to
spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm
dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
W podbudowie zaleca się wykonać wycięcie szczelin np. grubości 3÷5 mm na głębokość około 1/3 jej
grubości w początkowej fazie twardnienia mieszanki, tak aby powierzchnia podbudowy była
podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty.
Dla warstwy podbudowy zasadniczej należy stosować dylatowanie poprzeczne i podłużne.
5.7. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem

Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana
pielęgnacji według jednego z następujących sposobów:
a)
skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną,
b)
przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na
zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr,
c)
przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni,
d)
przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni,
e)
innymi środkami zaakceptowanymi przez Inspektora.
Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od
7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą
Inżyniera.
5.8. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST, dokumentacją wiaty i wskazaniami
Inspektora dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót,
 usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
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 Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.
Badania cech wytrzymałościowych
W czasie wykonywania robót należy wykonać oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 13286-41
[21] w ilości :

-

1 badanie dla każdej dziennej działki roboczej dla mieszanki pod opaskę i pod chodnik,
2 badania dla podbudowy pod wyspę.

6.3.2.
Wymagania dotyczące cech geometrycznych
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Wyszczególnie
nie badań i
pomiarów

Minimalna
częstotliwość
badań i pomiarów

Szerokość

w 5 punktach

Równość
poprzeczna
Spadki
poprzeczne
*)

w 5 punktach

+10 cm, -5 cm: różnice
od szerokości
projektowanej
wg [ 25]

w 5 punktach

±

Dopuszczalne odchyłki

0,5%
dopuszczaln
a tolerancja
od
dokumentacji
projektowej

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt
8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne
ustalenia
dotyczące
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2.












podstawy

płatności

podano

w

SST

D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych,

pielęgnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,
roboty wykończeniowe,
odwiezienie sprzętu.
Wszystkieroboty
powinny
być wykonane
według
wymagań
projektowej, ST, specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

dokumentacji

10.1.

2.
3.
4.

Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1.

D-01.00.00
D-02.00.00
D-04.01.01

D-00.00.00
Wymagania ogólne
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

podłoża
10.2.

5.

Normy

PN-EN 197-1
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
6.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
7.
Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości
8.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
9.
Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
10.
PN-EN 934-2
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu –
Domieszki do betonu – Definicje i wymagania
11.
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
12.
PN-EN 1097-1
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
13.
PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
14.
PN-EN 1097-6
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
15.
PN-EN 1367-1
Badania właściwości
cieplnych
i odporności
czynników atmosferycznych
kruszyw
na
działanie
– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
16.
PN-EN 1367-3
Badania właściwości
cieplnych
i odporności
czynników atmosferycznych
kruszyw
na
działanie
– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
17.
PN-EN 1744-1
Badania chemicznych właściwości kruszyw –
Analiza chemiczna
18.
PN-EN 1744-3
Badania chemicznych właściwości kruszyw –
Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw
19.
PN-EN 13242
Kruszywa
do niezwiązanych
i związanych
hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
20.
13
Mieszanki
niezwiązane
i
PN-EN
28
związane
spoiwem
62
hydraulicznym – Część 2: Metody określania
gęstości i
zawartości wody
– Zagęszczanie
metodą Proctora
21.
13
Mieszanki
niezwiązane
i
PN-EN
28
związane
spoiwem
641
hydraulicznym – Część 41: Metoda oznaczania
wytrzymałości na
ściskanie
mieszanek
związanych spoiwem hydraulicznym
22.
13
Mieszanki
niezwiązane
i
PN-EN
28
związane
spoiwem
650
hydraulicznym – Część 50: Metoda sporządzania
próbek związanych hydraulicznie za pomocą

23.

PN-EN 142271

aparatu Proctora lub zagęszczania na stole
wibracyjnym
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym –
Wymagania – Część 1: Mieszanki związane cementem

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.07.01

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego przy
realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ.”.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót
związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].
Podbudowę z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do
KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg
poniższego zestawienia:
Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu
liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu
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
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu
wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni.
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Wymagania dotyczące robót
Wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].
Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zależności od kategorii ruchu podano w
tablicy 1.
2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza
podstawowego i zastępczego.
Dla kategorii ruchu KR1 lub KR2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia,
np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgodą Inżyniera.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].
2.4. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy 1.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Tablica 1.
Wymagania wobec
materiałów do
podbudowy z
betonu
asfaltowegoLp.
1

Wymagania wobec materiałów
w zależności od kategorii ruchu

Rodzaj materiału

nr normy
Kruszywo
łamane
zwykłe
i
granulowane z surowca skalnego
oraz sztucznego (żużle), wg PN-B11112:1996 [2], PN-B-11115:1998
[4]
wg

PN-B-

KR 1 lub KR 2

KR 3 do KR 6

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

kl I, II; gat. 1,
2

kl. I, II

-

2

Żwir i mieszanka
11111:1996 [1]

3

Grys i żwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego kl I, II III; gat 1,
wg WT/MK-CZDP 84 [14]
2

4

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

5

Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [9]
b)
innego
pochodzenia
orzeczenia
laboratorium drogowego

6

Asfalt
drogowy
96170:1965 [6]

wg

wg

PN-C-

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

gat. 1, 2

gat. 1, 2

podstawowy,
zastępczy,
pyły z
odpylania,
popioły lotne

podstawowy

D70, D50

D70, D50

pyły z
2)
odpylania

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej  1
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów z odpylania  1
2.5. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7].
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2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w
WT.EmA-99 [13].
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
 skrapiarek,
 walców lekkich, średnich i ciężkich,
 walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach,
 szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących,
 samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
 cysternach kolejowych,
 cysternach samochodowych,
 bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
4.2.2. Wypełniacz
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.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
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
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań
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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.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Wymiar
oczek
sit #, mm

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
KR 3 do KR 6

od 0
do 31,5
Przechodzi
przez:38,1
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
zawartość
ziarn > 2,0
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w
MMA ,%,
m/m

podbudowy z

od 0
do 25

Mieszanka mineralna, mm
od 0
od 0
od 0
do 20
do 16
do 12,8

od 0
do 31,5
100
85÷100
72100
6286
5375
4566
3758
3353
2948
2440
1730

od 0
do 25

100
85÷100
72100
6288
5380
4572
3763
3358
2953
2345
1735

100
87÷100
100
76100 83÷100
6693 70100
5786 5990
4877 4880
4271 4274
3664 3565
2753 2753
1940 2040

100
90÷100
80100
6890
6083
5375
4060
2645

100
89÷100
76100
6993
6085
4770
3051

(6583)
1026
619
416
312
311
37

(6081) (6080)
1228 1329
820
821
617
718
513
514
512
513
48
48

(5574)
1730
1122
919
614
613
48

(4970)
1634
924
720
514
512
48

(7083)
1022
617
(6581
515
)
411
1224
410
718
36
615
512
511
47

3,54,5

3,84,8 4,05,2

4,05,5

4,05,8

2,84,5

100
87÷10
0
7610
0
6690
5781
4871
4265
3658
2747
1935

3,04,
7

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1 do 7.
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Rys.1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 31,5 mm do podbudowy
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR 1 lub KR 2

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25mm do podbudowy
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR 1 lub KR 2

27Specyfikacja Techniczne - Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do podbudowy
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR 1 lub KR 2

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do podbudowy
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR 1 lub KR 2
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do podbudowy
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR 1 lub KR 2

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 31,5 mm
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR 3 do KR 6

podbudowy
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm podbudowy
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR 3 do KR 6
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 lp. od 1 do
5.
Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w
tablicy 3 lp. od 6 do 8.
5.3. 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.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niż  2 % w stosunku do masy składnika.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
o
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5 C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
o
o
 dla D 50
od 145 C do 165 C,
o
o
 dla D 70
od 140 C do 160 C.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego
Lp.

Właściwości

1)

1

Moduł sztywności pełzania , MPa

2

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

Wymagania wobec MMA
i podbudowy z BA w zależności
od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
KR 3 do KR 6
nie wymaga
się

 16,0 ( 22,0)

 8,0

 11,0

3

Odkształcenie próbek jw., mm

od 1,5 do 4,0

od 1,5 do 3,5

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., %
Grubość w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:

 75,0

 72,0

6

2)

od 3,5 do 5,0
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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
od 0 mm do 31,5 mm

od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 6,0
od 8,0 do
10,0
od 9,0 do
16,0

od 8,0 do 14,0
od 9,0 do 16,0

7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %

 98,0

 98,0

8

Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v

od 4,5 do 9,0

od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15],
dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA
2) specjalne
warunki
,
obciążenie
ruchem
powolnym,
stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie
o
powinna być wyższa o więcej niż 30 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
podanej poniżej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
o
o
 z D 50
od 140 C do 170 C,
o
o
 z D 70
od 135 C do 165 C.
o
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej może być niższa o 10 C od minimalnej
temperatury podanej powyżej.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe,
ustabilizowane i nośne.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Przed rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże należy
skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego,
2
w zależności od rodzaju podłoża pod podbudowę, wynoszą od 0,2 do
1,0 kg/m .
Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub
materiałem uszczelniającym, określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.5. Połączenie międzywarstwowe
Podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym
przed ułożeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego
2
wynoszą od 0,3 do 0,5 kg/m .
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub odparowaniu upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
2
 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu upłynnionego,
2
 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie
o
0
niższa od +5 C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10 C dla wykonywanej warstwy
grubości  8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu,
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V > 16 m/s).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego podano w tablicy 4.
Tablica 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
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Lp.
1
2
3
4

Składniki mieszanki
mineralno-asfaltowej
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
Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15;
0,075
Ziarna przechodzące przez sito o
oczkach # 0,075mm
Asfalt

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni dróg o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
KR 3 do KR 6
 5,0

 4,0

 3,0

 2,0

 2,0

 1,5

 0,5

 0,3

5.8. 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 podbudowy.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inżyniera.
5.9. Wykonanie warstwy podbudowy 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 pkt 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:
o
 dla asfaltu D 50
130 C,
o
 dla asfaltu D 70
125 C.
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi
drogi.
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające
z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone
listwą przed uszkodzeniem.
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo
złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.
Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co najmniej 15
cm względem złącza podbudowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki
tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podano w tablicy 5.
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Tablica 5.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej
Skład
i
uziarnienie
mieszanki 1 próbka przy produkcji do 500 Mg
mineralno - asfaltowej pobranej w 2 próbki przy produkcji ponad 500
wytwórni
Mg
Właściwości asfaltu
dla każdej dostawy (cysterny)
Właściwości wypełniacza
1 na 100 Mg
Właściwości kruszywa
przy każdej zmianie
Temperatura składników mieszanki
dozór ciągły
mineralno-asfaltowej
Temperatura mieszanki mineralnokażdy pojazd przy załadunku i w
asfaltowej
czasie wbudowywania
Wygląd
mieszanki
mineralnojw.
asfaltowej
Właściwości
próbek
mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
jeden raz dziennie
wytwórni
Wyszczególnienie badań

lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 4.
Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
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 SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
o
Dokładność pomiaru  2 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie i SST.
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego
podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego
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Lp.

Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1
2
3

Szerokość warstwy
Równość podłużna warstwy
Równość poprzeczna
warstwy
Spadki poprzeczne warstwy
Rzędne wysokościowe
warstwy

2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m
nie rzadziej niż co 5 m

4
5
6
7

Ukształtowanie osi w planie
Grubość warstwy

8

Złącza podłużne i
poprzeczne
9 Krawędź warstwy
10 Wygląd warstwy
11 Zagęszczenie warstwy
12 Wolna przestrzeń w
warstwie
6.4.2. Szerokość podbudowy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i
poprzecznej oraz usytuowania osi według
dokumentacji
budowy
2 próbki z każdego pasa o powierzchni
2
do
3000 m
cała długość złącza
cała długość
ocena ciągła
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do
2
3000 m
jw.

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową,
tolerancją + 5 cm.

z

6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] lub metodą
równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne nierówności
Lp.

Drogi i place

Podbudowa asfaltowa

1

Drogi klasy A, S i GP

9

2

Drogi klasy G i Z

12

3

Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
tolerancją - 1 cm, + 0 cm

z

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z
tolerancją 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją

 10 %.

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.4.9. Krawędzie podbudowy
Krawędzie podbudowy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność
obcięcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd podbudowy
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Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń
Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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
[10] dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,
 skropienie międzywarstwowe,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych,
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
11111:1996
2.
11112:1996
3.
11113:1996

PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla
4. PN-B-11115:1998 stalowniczego do nawierzchni drogowych
5.
PN-C- Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,
04024:1991
znakowanie
i transport
6.
PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
96170:1965
7.
PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do
96173:1974
nawierzchni drogowych
8.
PN-S- Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno04001:1967
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9.
PN-S- Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
96504:1961
bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
10.
PN-S- Wymagania
96025:2000
11. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
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planografem i łatą.
10.2. Inne dokumenty
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999
14. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984
15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych
metodą pełzania pod obciążeniem statycznym, Informacje, instrukcje zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995.
16. 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
z 1999 r., poz. 430).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S dla kategorii ruchu KR3-4
przy realizacji inwestycji pn. „Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy
Targ.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w
punkcie 1.1..
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót wymienionych w pkt. 1.1.
i obejmują wykonanie warstw konstrukcyjnych o grubości, rodzaju i lokalizacji określonych w
Dokumentacji Projektowej lub Przedmiarze Robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zostały określone w SST D-04.07.01
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIAŁY
Wykonawca powinien deklarować przydatność wszystkich materiałów stosowanych do wykonania
warstwy ścieralnej, zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej w tabelach.
Do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3-4 do warstwy ścieralnej należy stosować asfalt
drogowy 50/70 wg PN-EN-12591, odpowiadający wymaganiom przedstawionym w tabeli 1.
Tabela 1. Wymagania wobec asfaltu do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3-4 dla
warstwy ścieralnej
Rodzaj
Metoda
asfaltu
Lp.
Właściwości
badania
50/70`
Właściwości obligatoryjne
1
Penetracja w 25oC
0,1 mm PN-EN 1426
50-70
2
Temperatura mięknienia,
oC PN-EN 1427
46-54
3
Temperatura zapłonu, nie mniej niż
oC PN-EN 22592
230
4
Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż
PN-EN 12592
99
% m/m
5
Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż
PN-EN 12607-1
0,5
% m/m
6
Pozostała penetracja postarzeniu, nie mniej niż
% PN-EN 1426
50
7
Temperatura mięknienia postarzeniu, nie mniej niż
PN-EN 1427
48
oC
Właściwości specjalne krajowe
8
Zawartość parafiny, nie więcej niż
% PN-EN 12606-1
2,2
9
Wzrost temperatury mięknienia postarzeniu, nie więcej niż
PN-EN 1427
9
oC
10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż
PN-EN 12593
-8
oC
Należy stosować wypełniacz spełniający odpowiednie wymagania określone w tabeli 2.
Tabela 2. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec
wypełniacza w zależności od
Lp.
Właściwości wypełniacza
kategorii ruchu
KR 3-4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie
wyższa niż:
Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; % (m/m) nie
wyższa od:
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7:
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym
wypełniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana
kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN
13179-1; wymagana kategoria:

zgodne z tablicą 24 w PN-EN
13043
MBF10
1
deklarowana przez producenta
V28/45
ΔR&B8/25
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Lp.

Właściwości wypełniacza

Wymagania wobec
wypełniacza w zależności od
kategorii ruchu
KR 3-4

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1;
WS10
kategoria nie wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg
8.
CC70
PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu
9.
K a 20
mieszanym; kategoria:
10. „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, kategoria
BNDeklarowana
Należy stosować kruszywa spełniające odpowiednie wymagania określone w tabeli 3 i 4.
Tabela 3. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec kruszyw w zależności
od
Lp.
Właściwości kruszywa
kategorii ruchu
7.

KR3-4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie niższa
GC 90/20
niż:
Tolerancje uziarnienia;
G25/15
2.
wymagane kategorie:
G20/15
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie
3.
f2
wyższa niż:
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN
4.
Fl20 lub SI20
933-4; kategoria nie wyższa niż:
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni
5. przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg
C95/1
PN-EN 933-5; kategoria nie wyższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN
6. 1097-2, rozdział 5; badana na kruszywie o
LA30
wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż:
Odporność kruszywa na polerowanie (badana na
7. normowej frakcji kruszywa do MMA) wg PN-EN
PSVDeklarowana , nie mniej niż 48
1097-8, kategoria nie niższa niż
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8
8.
deklarowana przez producenta
lub 9:
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub
8.
deklarowana przez producenta
9
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl,
9.
7
wartość FNaCl nie wyższa niż
„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3;
10.
SBLA
kategoria
Skład chemiczny – uproszczony opis
11.
deklarowany przez producenta
petrograficzny wg PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1,
12.
mLPC0,1
pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż:
Rozpad krzemianowy dwuwapniowego w
13. kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego
wymagana odporność
powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 19.1:
Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla
14. wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg
wymagana odporność
PN-EN 1744-1, pkt 19.2:
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego
15. wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3; kategoria nie wyższa
V3,5
niż:
Tabela 4. Wymagania wobec kruszywa drobnego łamanego do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego
Wymagania wobec kruszyw w
Lp.
Właściwości kruszywa
zależności od
kategorii ruchu
1.
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KR3-4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa wymagana
GF 85 lub GA 85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia;
2.
GTC20
Odchylenie nie większe niż wg kategorii
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 w kruszywie
3.
f16
drobnym; kategoria nie wyższa niż:
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie
4.
MBF10
wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu
5.
Ecs30
wg PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nie niższa
niż:
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8
6.
deklarowana przez producenta
lub 9:
7. Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1,
8.
mLPC0,1
pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż:
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające aprobatę techniczną IBDiM i atest
producenta.
Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.
3. SPRZĘT
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
mineralno-asfaltowych o sterowaniu elektronicznym, o wydajności min. 150 ton/godz.
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, z elektronicznym
sterowaniem układania i wyposażonych w płytę do wstępnego zagęszczania z układem
grzewczym,
- skrapiarek, wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego,
a odchyłka dozowania nie może przekraczać +- 10% ustalonej jednostkowej ilości dozowania,
- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
- walców ogumionych o regulowanym ciśnieniu w oponach,
- samochodów samowyładowczych wysoko tonażowych z przykryciem brezentowym.
1.

4. TRANSPORT
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przeznaczonych 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 wyposażonymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek mieszanka
powinna być przykryta pokrowcem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godziny z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wyposażonej
w system grzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych.
Projektowanie empiryczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
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- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych betonu asfaltowego oraz minimalne zawartości asfaltu podano odpowiednio w tabeli 6
oraz 6a.
UWAGA: podana minimalna zawartość asfaltu Bmin dotyczy AC o referencyjnej gęstości mieszanki
3
mineralnej równej 2,65 Mg/m . W przypadku, gdy mieszanka mineralna charakteryzuje się inną
gęstością należy do Bmin zastosować współczynnik korygujący ɑ wg wzoru:
3

– gęstość ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sześcienny (Mg/m ),
określona zgodnie z normą EN 1097-6.
Tabela 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy ścieralnej AC 11S
a

Przesiew, [%(m/m)]
Właściwość

AC 11 S
KR3-4

Wymiar sita #, [mm]:

od

do

16

100

—

11,2

90

100

8

60

90

5,6

48

75

4,0

42

60

2

35

50

0,125

8

20

0,063

5,0

11,0

Zawartość lepiszcza,
Bmin5,8
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
laboratoryjnych. Próbki powinny spełniać odpowiednie wymagania podane w tabeli 7 – 8.
Tabela 7. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej
Wymiar mieszanki
Warunki
dla
kategorii ruchu
Właściwość
zagęszczania wg
Metoda i warunki badania
PN-EN 13108-20
KR3-4
Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
deformacje trwałe
(grubość płyty 60mm,
procedurę
kondycjonowania
krótkoterminowego
mma przed
zagęszczeniem próbek
do badań podano w
załączniku nr 2)

C.1.3, ubijanie,
2 × 75 uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 4

Vmin2,0
Vmax4,0

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

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

WTSAIR0,15
PRDAIR9,0

PN-EN 12697-12,
przechowywanie
w 40°C z
jednym cyklem zamrażania
Wrażliwość na
C.1.1, ubijanie, (ujednoliconą procedurę badania
ITSR90
działanie wody
2 × 35 uderzeń odporności na działanie wody z
jednym cyklem zamrażania
podano w załączniku nr 1),
badanie w 25°C
Wykonana warstwa wiążąca lub wyrównawcza z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania
podane w tabeli 8.
Tabela 8. Właściwości wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Parametr
Wartość dla kategorii ruchu
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KR3-4
Wskaźnik zagęszczenia w warstwie, [%]
> 98,0
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie dla, [% (v/v)]
1,0 ÷ 4,0
Po zakończeniu projektowania składu mieszanki należy wykonać pełne badania wg wymagań
określonych w tabeli 7 oznaczone jako „badanie typu”, zakończone pisemnym sprawozdaniem.
5.2. Ocena zgodności
5.2.1 Wstępne Badanie Typu
Wstępne Badanie Typu (kompletna recepta) obejmuje kompletny zestaw badań mieszanki mineralno
– asfaltowej betonu asfaltowego określonych w ninieszej ST, określających przydatność mieszanek
mineralno – asfaltowych do wskazanego zastosowania, wraz z badaniami materiałów składowych.
Wstępne Badanie Typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek
mineralno – asfaltowych do obrotu w celu wykazania zgodności z niniejszymi SST.
Sprawozdanie z Badania Typu powinno zawierać informacje ogólne (nr identyfikacyjny badania, nr
normy wyrobu, nazwę i adres producenta MMA, datę badania, informację kto opracował i autoryzował
Badanie Typu, określenie typu mieszanki, zestawienie załączników do Badania Typu, rodzaj walidacji,
dla MMA z asfaltem modyfikowanym min i max temperatura produkcji, informacja o przeznaczeniu
MMA), informacje o składnikach (każdy wymiar kruszywa – pochodzenie i rodzaj jego uziarnienie i
gęstość, jeżeli stosowany jest destrukt – jego pochodzenie [warstwa i droga] uziarienie, lepiszcze –
typ, rodzaj i pochodzenie, dodatki – źródło i rodzaj), informacje o mieszance mineralno asfaltowej
oraz mieszance mineralnej (skład % MMA wejściowy i wyjściowy, skład % MM, krzywa uziarnienia
MMA, zawartość asfaltu zadozowanego, zawartość asfaltu całkowitego, zawartość asfaltu
nierozpuszczalnego, zawartość asfaltu rozpuszczalnego, zawartość wolnej przestrzeni w MMA,
procentowa ilość dodatków z podaniem sposobu dozowania, metoda, energia i temeratura
zagęszczania próbek), załączniki (oznakowanie CE lub badania typu, sprawozdania z badań
wszystkich właściwości składników MMA, badań MMA)
Sprawozdanie z Badania Typu zachowuje ważność do określonego składu mieszanki, aż do
wystąpienia zmiany materiałów składowych, ale nie dłużej niż przez okres pięciu lat. Badanie typu
powinno zostać powtórzone w przypadku gdy:
upłynęło pięć lat od jego wykonania,
nastąpiła zmiana złoża kruszywa,
nastąpiła zmiana rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
nastąpiła zmiana kategorii kruszywa grubego w kategorii: kształtu, udziału ziaren częściowo
przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, kanciastości kruszywa drobnego, zmiana gęstości MM
3
(średnio ważona obliczona z wszystkich frakcji) o więcej niż 0,05Mg/m
nastąpiła zmiana rodzaju lepiszcza (zmiana źródła pochodzenia lepiszczy drogowych nie
powoduje konieczności wykonania nowego Badania Typu, zasada ta nie dotyczy asfaltów
modyfikowanych)
nastąpiła zmiana typu mineralogicznego wypełniacza.
5.2.2 Zakładowa Kontrola Produkcji
Producent powinien posiadać certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji do każdego miejsca
produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej, z której będzie ona dostarczona na kontrakt. Certyfikat
ZKP powinien być aktualny, dotyczyć WMA, która będzie produkowała MMA na kontrakt oraz być
wystawiony przez jednostkę notyfikowaną. Certyfikat i wszelkie dokumenty dotyczące ZKP muszą być
udostępnione Inspektorowi na jego żądanie.
5.2.3. Oznakowanie i dokument towarzyszący dostawie
Dostawca/producent MMA powinien oznakowywać MMA znakiem CE na dokumentach handlowych
przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy Robót oraz dołączyć do każdej dostawy dokument
towarzyszący dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-1 w pełnej lub skróconej formie.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru formę oznakowania i formę dokumentu towarzyszącego
dostawie.
Dokument dostawy towarzyszący każdej partii mieszanki mineralno – asfaltowej wysłanej przez
wytwórnię musi zawierać producenta mieszanki i identyfikacje wytwórni, opis wyrobu AC 22 P 35/50,
możliwość uzyskania informacji na temat wyników wstępnego typu, informacja o zastosowanych
dodatkach.
Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineralno – asfaltowej może nastąpić po akceptacji przez
Inspektora Nadzoru sprawozdania ze wstępnego badania typu oraz ustaleniu wejściowego lub
wyjściowego składu mieszanki. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu merytorycznej poprawności
przedstawionych dokumentów, dopuszcza do rozpoczęcia produkcji i układania MMA.
Nie dopuszcza się produkcji mieszanki na WMB, do której nie wydano certyfikatu do ZKP. Podczas
produkcji stosuje się produkcyjny poziom zgodności (PPZ) zgodnie z normą PN-EN 13108-21
załącznik A.
Mieszankę mineralno – asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszanie oraz zachowanie temperatury
składników i gotowej mieszanki mineralno – asfaltowej.
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Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje
dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie więcej niż ±2% w
stosunku do masy składnika.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
o
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5 C.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza
o
uzyskała właściwą temperaturę (nie więcej niż 30 C od maksymalnej temperatury MMA).
5.3. Przygotowanie podłoża
Powierzchnia podłoża pod warstwę ścieralną powinna być sucha i czysta, wyprofilowana, równa i bez
kolein.
Równość podłoża pod warstwy asfaltowe powinna być mierzona metodą łaty i klina lub planografem.
Dopuszczalne nierówności powinny być mniejsze lub równe 9mm .
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją
asfaltową. Do połączenia warstw asfaltowych należy stosować kationową emulsję asfaltową
2
2
szybkorozpadową w ilości min 0,1kg/m max 0,3kg/m .
Należy zapewnić pełną szczepność pomiędzy warstwami asfaltowymi. Wytrzymałość na ścinanie
połączenia pomiędzy warstwami asfaltowymi musi spełniać wymagania poniżej:
- warstwa wiążąca / warstwa ścieralna – 1,0 MPa.
Badanie należy wykonać metodą Leutner’a opisaną w „Instrukcji Laboratoryjnego Badania Sczepności
Międzywarstwowej Warstw Asfaltowych Wg Metody Leutnera I Wymagania Techniczne Sczepności”
(GDDKiA 31.08.2014)
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem
drogowym lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5.4. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu
o
ostatniej doby była nie niższa od 0 C. Temperatura w czasie robót nie powinna być niższa od +5°C.
Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru.
5.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją
Projektową. Zagęszczanie warstwy powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść
walców gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna ze wskazaniami
producenta asfaltu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w
przedziale minimalnych i maksymalnych wartości temperatury mieszanki:
0
0
dla asfaltu 50/70
140 C do 175 C
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia
ułożonej warstwy powinien być  98,0 %.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 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 Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru
sprawozdanie z Badania Typu (kompletną receptę) zgodnie z punktem 5.2.1 niniejszych SST.
6.2. Badania w czasie robót
Badania dzielą się na:
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy).
6.2.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę 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 SST.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i
w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań
Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
 tablica 9 pkt. 1-8
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 tablica 10 pkt. 1,4,5,6,8,9,10
6.2.2. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, 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 SST.
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy
zajmuje się Laboratorium Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy. Badania
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak
nie będzie przy nich obecny.
6.2.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tabela 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Częstotliwość badań.
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań
1 Dozowanie składników z częstotliwością
dozór ciągły
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej, uziarnienie
mieszanki mineralnej, właściwości próbek mieszanki Zgodnie z wymaganiami Zakładowej
2
mineralno-asfaltowej (zawartość wolnych
Kontroli Produkcji (ZKP)
przestrzeni) - pobranej w wytwórni
Zgodnie z wymaganiami Zakładowej
3 Właściwości asfaltu (badania niepełne)
Kontroli Produkcji (ZKP)
Zgodnie z wymaganiami Zakładowej
4 Właściwości wypełniacza (badania niepełne)
Kontroli Produkcji (ZKP)
Zgodnie z wymaganiami Zakładowej
5 Właściwości kruszywa
Kontroli Produkcji (ZKP)
Temperatura składników mieszanki mineralno6
dozór ciągły
asfaltowej
każdy pojazd przy załadunku i w
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
czasie wbudowania
8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
jw.
Zawartość lepiszcza w mieszance mineralno9
asfaltowej
jeden raz na 2500 m2 lecz nie mniej
10 Uziarnienie mieszanki mineralnej
niż jeden raz na dzienną działkę
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
roboczą
11 (gęstość, gęstość objętościową, zawartość wolnych
przestrzeni)
6.2.4. Badanie właściwości asfaltu
Należy wykonać badania sprawdzające z częstotliwością zgodną z ZKP w zakresie:
 penetracji w temp. 25°C,
 temperatury mięknienia PiK,
6.2.5. Badanie właściwości wypełniacza
Należy określić właściwości wypełniacza opisane w pkt 2.3 z częstotliwością zgodną z ZKP w
zakresie:
 uziarnienia,
 wilgotności,
 gęstości.
6.2.6. Badanie właściwości kruszywa
Należy badać uziarnienie kruszywa z częstotliwością wymagana w ZKP.
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić przydatność kruszywa wg pkt 2 oraz opracować nową
receptę laboratoryjną i uzgodnić ją z Inżynierem
6.2.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i w ST.
6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana
automatycznie z urządzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.
Dokładność pomiaru 2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST.
6.2.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
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Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania. Mieszanka musi wykazywać jednolitą barwę
i jednorodność.
6.2.10. Zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej
Badanie zawartości lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
zgodnie z PN-EN 12697-1. Zawartość lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralnoasfaltowej lub wyjątkowo z
próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem
dopuszczalnej odchyłki ±0,3 %.
Każdy negatywny wynik zawartości lepiszcza w mieszance mineralno – asfaltowej, należy powtórzyć
komisyjnie. Komisja uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie komisyjne
wykonane zostanie przez Laboratorium Nadzorujące działającym na zlecenie Zamawiającego przy
udziale Członków Komisji. Jeśli powtórzone badanie da wynik pozytywny, to oznaczać to będzie
poprawne wykonanie warstwy. Jeśli natomiast wynik będzie negatywny Zamawiający dla zawartości z
odchyłką większą od 0,5% od projektowanej przewiduje usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej
ponownie. Dla zawartości lepiszcza pomiędzy ±0,3% a ±0,5% Zamawiający wyliczy potrącenie ze
względu na niezgodną z założoną ilością lepiszcza w mieszance mineralno - asfaltowej, ze wzoru :
A=((p/100)x30xKxF
Gdzie:
A – potrącenie, [PLN]
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej i tolerancji na podstawie zawartości podanej przy
badaniach kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru w %,
2
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m ,
2
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m (dla pojedynczego badania powierzchnia wynosi 2500
2
m ).
Przykład:
K = 40 PLN/m2
F = 2500 m2
Wymagana zawartość asfaltu 5,5% (dopuszczalne granice 5,2 – 5,8 %)
Zbadana zawartość asfaltu w próbce 5,0%
Niedobór – 0,2%
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi:
A= (0,2/100)x30x40x2500= 6 000 PLN
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca.
6.2.11. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie mieszanki mineralnej należy badać na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji zgodnie z PNEN 12697-2. Krzywa uziarnienia z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanych, z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek jak niżej:
.- zawartość frakcji < 0,063 mm - ± 2,0%
- zawartość frakcji < 0,125 mm - ± 2,0%
- zawartość frakcji 0,063 – 2,0 mm - ± 3,0%
- zawartość frakcji > 2,0 mm - ± 3,0%
- zawartość frakcji > 11,2 mm - ± 4,0%.
Każdy negatywny wynik uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej, należy powtórzyć
komisyjnie. Dopuszcza się badanie komisyjne na próbce archiwalnej pobranej w trakcie wykonywania
nawierzchni lub na próbce wywierconej z nawierzchni, przy czym średnica odwiertu powinna być nie
mniejsza niż 150 mm. Komisja uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie
komisyjne wykonane zostanie przez Laboratorium Nadzorujące działającym na zlecenie
Zamawiającego przy udziale Członków Komisji. Jeśli powtórzone badanie da wynik pozytywny, to
oznaczać to będzie poprawne wykonanie warstwy. Jeśli natomiast wynik będzie negatywny
Zamawiający przewiduje usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej ponownie. Koszt pobrania próbki
oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca.
6.2.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną i niniejszą ST.
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tabela 10.
Tabela 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Badana cecha
Szerokość warstwy
Równość podłużna warstwy
Równość poprzeczna warstwy
Spadki poprzeczne warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy
Ukształtowanie osi w planie
Grubość warstwy
Złącza podłużne i poprzeczne
Krawędź warstwy
Wygląd warstwy
Zagęszczenie warstwy

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
2 razy na odcinku drogi
pomiar równości należy wykonać zgodnie z pkt 6.4.3
nie rzadziej niż co 5 m
10 razy na odcinku drogi
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej
oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy
2 próbki z każdej warstwy
cała długość złącza
cała długość
ocena ciągła
2
1 próbka z każdej warstwy o powierzchni do 1500m ,
lecz nie mniej niż raz na dzienną działkę roboczą
jw.

12
Wolna przestrzeń w warstwie
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową,
z tolerancją +5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Pomiar równości podłużnej należy wykonywać na każdym pasie ruchu.
Równość podłużną nawierzchni należy mierzyć wg BN-68/8931-04 planografem, a w miejscach
niedostępnych – łatą i klinem. Równość poprzeczną należy mierzyć łatą i klinem.
Dopuszczalne nierówności podłużne i poprzeczne powinny być nie większe niż 6 mm. W przypadku
negatywnych pomiarów równości podłużnej/poprzecznej należy określić powierzchnię, na której
występują. Jeśli powierzchnia ta nie przekracza 5 % powierzchni badanego odcinka, to należy uznać
nawierzchnię za poprawnie wykonaną.
6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być
zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 1 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją
5 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być badana zgodnie z normą PN-EN 12697-29. Grubość warstwy powinna
być zgodna z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchyłki grubości: ± 10%.
Każdy negatywny wynik grubości warstwy nawierzchni, należy powtórzyć komisyjnie. Komisja
uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie komisyjne wykonane zostanie
przez Laboratorium Nadzorujące działającym na zlecenie Zamawiającego przy udziale Członków
Komisji. Jeśli powtórzone badanie da wynik pozytywny, to oznaczać to będzie poprawne wykonanie
warstwy. Jeśli natomiast wynik będzie negatywny Zamawiający dla wartości grubości warstwy z
odchyłką większą od -15% od projektowanej przewiduje usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej
ponownie. Dla wartości poniżej -10,0% jednak nie mniej niż -15,0% Zamawiający wyliczy potrącenie
ze względu na niższą od wartości dopuszczalnej grubości warstwy, ze wzoru :
2
A=(p /100)x3,75xKxF
Gdzie:
A – potrącenie, [PLN]
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej w stosunku od żądanej grubości w %,
2
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m ,
2
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m (dla pojedynczego badania powierzchnia wynosi 1500
2
m)
Przykład:
K = 40 PLN/m2
F = 1500 m2
Wymagana grubość warstwy 50 mm (dopuszczalne granice +/- 10%)
Zbadana grubość warstwy 43 mm co stanowi odchylenie od projektowanej grubości o 14 %
Niedobór – 4%
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi:
2
A= (4 /100)x3,75x40x1500 = 36 000 PLN
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca.
6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne
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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 15 cm. Złącza
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.3.9. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednorodną teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.3.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być badane na próbkach odwierconych z
nawierzchni zgodne z PN-EN 12697-5 (met. A), PN-EN 12697-6 oraz PN-EN 12697-8. Wyniki badań
powinny być zgodne z wartościami podanymi w tabeli nr 8.
Każdy negatywny wynik parametru zagęszczenia i/lub wolnej przestrzeni warstwy nawierzchni, należy
powtórzyć komisyjnie. Komisja uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie
komisyjne wykonane zostanie w Laboratorium Nadzorującym działającym na zlecenie Zamawiającego
przy udziale Członków Komisji. Jeśli powtórzone badanie da wynik pozytywny, to oznaczać to będzie
poprawne wykonanie warstwy. Jeśli natomiast wynik będzie negatywny Zamawiający dla wartości
wskaźnika zagęszczenia mniejszej od 97,0% przewiduje usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej
ponownie. Dla wartości wskaźnika zagęszczenia poniżej 98,0% jednak nie mniej niż 97,0%
Zamawiający wyliczy potrącenie ze względu na niższy od wartości dopuszczalnej wskaźnik
zagęszczenia, ze wzoru :
2
A=(p /100)x3xKxF
Gdzie:
A – potrącenie, [PLN]
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej w stosunku do żądanego stopnia zagęszczenia w
%,
2
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m ,
2
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m .
W/w algorytm ma również zastosowanie dla parametru wolnej przestrzeni w warstwie nawierzchni, w
przypadku gdy wartość wolnej przestrzeni w warstwie przekroczy o 0,5 poniżej lub powyżej
dopuszczalnych granic.
Przykład:
K = 40 PLN/m2
F = 1500 m2
Wymagany wskaźnik zagęszczenia 98%
Zbadany wskaźnik zagęszczenia 97%
Niedobór – 1%
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi:
2
A= (1 /100)x3x40x1500 = 1800 PLN
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca.
6.3.11. Krawędź, obramowanie warstwy
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 drogowym 70/100 lub innym materiałem
uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
2
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
wg Dokumentacji Projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
2
Cena 1 m wykonanej warstwy z betonu asfaltowego wg Dokumentacji Projektowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- zakup i dostarczenie materiałów do wytwórni,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie odcinka próbnego,
- wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
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PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-14
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-23
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-28
PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-5
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 14023
PN-EN 13043
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5

Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 1:Zawartości lepiszcza rozpuszczalnego.
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 11:Określanie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych
na wodę
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 14: Zawartość wody
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 18: Spływność lepiszcza
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na
rozciąganie próbek asfaltowych
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania
zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 29: Oznaczenie wymiarów próbki z mieszanki
mineralno – asfaltowej
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych
przez ubijanie
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczonych
urządzeniem wałującym
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 35: Mieszanie laboratoryjne
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 36: Oznaczenie grubości nawierzchni
asfaltowych
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczenie gęstości
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczenie gęstości objętościowej próbek
mieszanki mineralno – asfaltowej
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 1: Beton asfaltowy.
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 21: Zakładowa Kontrola
Produkcji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltów
modyfikowanych polimerami
Kruszywo do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
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. Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5:
Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
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PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1367-5
PN-EN 1367-6
PN-EN 932-1
PN-EN 932-2
PN-EN 932-3
PN-EN 932-5
PN-EN 932-6
PN-EN 933-1
PN-EN 933-10
PN-EN 933-2
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 12591
PN-EN 14023
PN-EN ISO 4259
PN-EN 13036-7

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6:
Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7:
Oznaczenie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8:
Oznaczenie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 1: Oznaczenie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 5: Oznaczenie odporności na szok termiczny
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 6: Mrozoodporność w obecności soli
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek
laboratoryjnych
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie
podstawowe i wzorcowanie
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6:Definicje
powtarzalności i odtwarzalności
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek . Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu
ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren
za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren. Wskaźnik 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. Wskaźnik przepływu kruszyw.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych
cząstek. Badanie błękitem metylowym.
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Specyfikacja asfaltów modyfikowanych
polimerami
Przetwory asfaltowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 7: Pomiar
nierówności nawierzchni; badanie liniałem mierniczym

10.2. Inne dokumenty
Wymagania Techniczne WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych
Wymagania Techniczne WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych
Wymagania Techniczne WT-2 2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych
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
z 1999 r., poz. 430)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. Nr 12 z 2002 r., poz. 116)
Wymagania Techniczne WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – IBDiM, 2008 r.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W dla
kategorii ruchu KR3-4 przy realizacji inwestycji pn. „Remont nawierzchni dróg powiatowych na
terenie miasta Nowy Targ.”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót wymienionych w pkt. 1.1.
i obejmują wykonanie warstw konstrukcyjnych o grubości, rodzaju i lokalizacji określonych w
Dokumentacji Projektowej lub Przedmiarze Robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zostały określone w SST D-04.07.01
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIAŁY
Wykonawca powinien deklarować przydatność wszystkich materiałów stosowanych do wykonania
warstwy wiążącej lub wyrównawczej, zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej w tabelach.
2.1. Lepiszcza asfaltowe
Do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3-4 do warstwy wiążącej lub wyrównawczej należy
stosować asfalt drogowy 35/50 lub 50/70 wg PN-EN-12591, odpowiadający wymaganiom
przedstawionym w tabeli 1.
Tabela 1. Wymagania wobec asfaltu do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3-4 dla
warstwy wiążącej lub wyrównawczej
Rodzaj
Metoda
asfaltu
Lp.
Właściwości
badania
50/70`
Właściwości obligatoryjne
1
Penetracja w 25oC
0,1 mm PN-EN 1426
50-70
2
Temperatura mięknienia,
oC PN-EN 1427
46-54
3
Temperatura zapłonu, nie mniej niż
oC PN-EN 22592
230
4
Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż
PN-EN 12592
99
% m/m
5
Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż
PN-EN 12607-1
0,5
% m/m
6
Pozostała penetracja postarzeniu, nie mniej niż
% PN-EN 1426
50
7
Temperatura mięknienia postarzeniu, nie mniej niż
PN-EN 1427
48
oC
Właściwości specjalne krajowe
8
Zawartość parafiny, nie więcej niż
% PN-EN 12606-1
2,2
9
Wzrost temperatury mięknienia postarzeniu, nie więcej niż
PN-EN 1427
9
oC
10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż
PN-EN 12593
-8
oC
2.2. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz spełniający odpowiednie wymagania określone w tabeli 2.
Tabela 2. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu
asfaltowego
Wymagania wobec
wypełniacza w zależności od
Lp.
Właściwości wypełniacza
kategorii ruchu
KR 3-4
1.
2.

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie
wyższa niż:

zgodne z tablicą 24 w PN-EN
13043
MBF10
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Lp.

Właściwości wypełniacza

Wymagania wobec
wypełniacza w zależności od
kategorii ruchu
KR 3-4

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; % (m/m) nie
1
wyższa od:
4. Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7:
deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym
5. wypełniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana
V28/45
kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN
6.
ΔR&B8/25
13179-1; wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1;
7.
WS10
kategoria nie wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg
8.
CC70
PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu
9.
K a Deklarowana
mieszanym; kategoria:
10. „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, kategoria
BNDeklarowana
2.3. Kruszywo
Należy stosować kruszywa spełniające odpowiednie wymagania określone w tabeli 3 i 4(lub 4a)
Tabela 3. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wiążącej lub wyrównawczej z
betonu asfaltowego
Wymagania wobec kruszyw w zależności
od
Lp.
Właściwości kruszywa
kategorii ruchu
3.

KR3-4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie niższa
niż:
Tolerancje uziarnienia;
wymagane kategorie:
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie
wyższa niż:
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN
933-4; kategoria nie wyższa niż:
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5; kategoria nie wyższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2, rozdział 5; badana na kruszywie o
wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż:
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8
lub 9:
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub
9
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1; badana na
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,
kategoria nie wyższa niż:
„Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3;
kategoria
Skład chemiczny – uproszczony opis
petrograficzny wg PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1,
pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż:
Rozpad krzemianowy dwuwapniowego w
kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 19.1:
Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg
PN-EN 1744-1, pkt 19.2:

GC 85/20
G25/15
G20/15
G20/17,5
f2
Fl25 lub SI25
C50/10
LA30
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
F2
SBLA
deklarowany przez producenta
mLPC0,1
wymagana odporność
wymagana odporność
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Lp.

Właściwości kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w zależności
od
kategorii ruchu
KR3-4

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego
15. wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3; kategoria nie wyższa
V3,5
niż:
Tabela 4. Wymagania wobec kruszywa drobnego łamanego do warstwy wiążącej lub
wyrównawczej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec kruszyw w
zależności od
Lp.
Właściwości kruszywa
kategorii ruchu
KR3-4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa wymagana
GF 85 lub GA 85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia;
2.
GTC20
Odchylenie nie większe niż wg kategorii
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 w kruszywie
3.
f16
drobnym; kategoria nie wyższa niż:
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie
4.
MBF10
wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu
5.
Ecs30
wg PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nie niższa
niż:
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8
6.
deklarowana przez producenta
lub 9:
7. Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1,
8.
mLPC0,1
pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż:
Tabela 4a. Wymagania wobec kruszywa drobnego niełamanego do warstwy wiążącej lub
wyrównawczej z betonu asfaltowego
Wymagania wobec kruszyw w
zależności od
Lp.
Właściwości kruszywa
kategorii ruchu
1.

KR3-4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa wymagana
GF 85 lub GA 85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia;
2.
GTC20
Odchylenie nie większe niż wg kategorii
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 w kruszywie
3.
f3
drobnym; kategoria nie wyższa niż:
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie
4.
MBF10
wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu
5.
EcsDeklarowana
wg PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nie niższa
niż:
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8
6.
deklarowana przez producenta
lub 9:
7. Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1,
8.
mLPC0,1
pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż:
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4. Granulat asfaltowy
Stosowanie granulatu asfaltowego nie może obniżać właściwości mieszanek mineralno – asfaltowych.
W przypadku, gdy do wytwarzania mieszanki mineralno – asfaltowej stosowany jest dodatek granulatu
asfaltowego, to musi on spełniać wymagania WT-2 2014. Zestawienie wymagań podano w tabeli nr 5
oraz 5a. Jeżeli w granulacie występują materiały obce, to ich obecność, zawartość i rodzaj powinny
1.
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być udokumentowane i zadeklarowane do odpowiedniej kategorii. Zawartość materiałów obcych
powinna być oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-42.
Tabela 5. Wymagania wobec granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej lub wyrównawczej z
betonu asfaltowego
Warstwa wiążącej lub
wyrównawczej AC
L.P.
Wymagania
KR3-4
1.

Zawartość materiałów obcych
Właściwości lepiszcza odzyskanego w granulacie
asfaltowym.
PIK

Kategoria FM1/0,1
Kategoria S70
Wartość średnia temperatury
mięknienia nie może być wyższa
2.
0
niż 70 C. Pojedyncze wartości
temperatury mięknienia nie mogą
0
przekraczać 77 C
Właściwości lepiszcza odzyskanego w granulacie
Kategoria P15
asfaltowym Penetracja
Wartość średnia nie może być
3.
mniejsza niż 15x0,1mm.
Pojedyncze wartości penetracji nie
mogą być mniejsze niż 10x0,1mm.
4.
Jednorodność
Wg tabeli 4
Do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza oznaczenie
temperatury mięknienia PIK. Tylko w szczególnych przypadkach należy wykonać oznaczenie
penetracji. Oceny właściwości lepiszcza należy dokonać wg pkt. 4.2.2 normy PN-EN 13108-8.
Jednorodność granulatu asfaltowego jest oceniana na podstawie rozstępu procentowego udziału w
granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pyłów, zawartości lepiszcza oraz rozstępu
wyników pomiarów temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego.
Wymagane jest podanie zmierzonej wartości jednorodności rozstępu wyników badań właściwości,
przeprowadzonych na liczbie próbek n, przy czym n powinno wynosic co najmniej 5. Liczbę próbek
oblicza się, dzieląc masę materiału wyjściowego podanego w tonach [t] przez 500t, zaokrąglając w
górę do pełnej liczby.
Wymagania dotyczące dopuszczalnego rozstępu wyników badań właściwości granulatu asfaltowego w
tabeli nr 5a.
Tabela 5a. Dopuszczalny rozstęp wyników badań właściwości partii granulatu asfaltowego

L.P.

Właściwość
0

Dopuszczalny rozstęp wyników
badań partii granulatu do
zastosowania w MMA
w warstwie wiążącej lub
wyrównawczej
8,0
1,2
10,0
16,0
18,0

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego [ C]
1.
2.
Zawartość lepiszcza [%(m/m)]
3.
Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063mm [%(m/m)]
4.
Kruszywo o uziarnieniu od 0,063mm do 2mm [%(m/m)]
5.
Kruszywo o uziarnieniu powyżej 2mm [%(m/m)]
2.5. Środek adhezyjny
Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające aprobatę techniczną IBDiM i atest
producenta.
Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie technicznej.
3. SPRZĘT
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
mineralno-asfaltowych o sterowaniu elektronicznym, o wydajności min. 150 ton/godz.
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, z elektronicznym
sterowaniem układania i wyposażonych w płytę do wstępnego zagęszczania z układem
grzewczym,
- skrapiarek, wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego,
a odchyłka dozowania nie może przekraczać +- 10% ustalonej jednostkowej ilości dozowania,
- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
- walców ogumionych o regulowanym ciśnieniu w oponach,
- samochodów samowyładowczych wysokotonażowych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
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Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przeznaczonych 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 wyposażonymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek mieszanka
powinna być przykryta pokrowcem.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godziny z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wyposażonej
w system grzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych.
Projektowanie empiryczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki,
- 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. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek
mineralnych betonu asfaltowego oraz minimalne zawartości asfaltu podano odpowiednio w tabeli 6
oraz 6a.
UWAGA: podana minimalna zawartość asfaltu Bmin dotyczy AC o referencyjnej gęstości mieszanki
3
mineralnej równej 2,65 Mg/m . W przypadku, gdy mieszanka mineralna charakteryzuje się inną
gęstością należy do Bmin zastosować współczynnik korygujący ɑ wg wzoru:
3

– gęstość ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr sześcienny (Mg/m ),
określona zgodnie z normą EN 1097-6.
Tabela 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wiążącej lub wyrównawczej AC 16 W
Przesiew,
[%(m/m)]
Właściwość
AC 16 W
a

KR3-4
Wymiar sita #, [mm]:

od

do

31,5

—

—

22,4

100

—

16

90

100

11,2

70

90

8

55

80

2

25

50

0,125

4

12

0,063

4,0

10,0

Zawartość lepiszcza,

Bmin4,6

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
laboratoryjnych. Próbki powinny spełniać odpowiednie wymagania podane w tabeli 7 – 8.
Tabela 7. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiążącej lub wyrównawczej
Warunki
Wymiar mieszanki
Właściwość
Metoda i warunki badania
zagęszczania wg
dla kategorii ruchu
55Specyfikacja Techniczne - Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

PN-EN 13108-20
Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na
deformacje trwałe
(grubość płyty 60mm,
procedurę
kondycjonowania
krótkoterminowego
mma przed
zagęszczeniem próbek
do badań podano w
załączniku nr 2)

KR3-4

C.1.3, ubijanie,
2 × 75 uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 4

Vmin4,0
Vmax7,0

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

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

WTSAIR0,15
PRDAIR7,0

PN-EN 12697-12,
przechowywanie
w 40°C z
jednym cyklem zamrażania
Wrażliwość na
C.1.1, ubijanie, (ujednoliconą procedurę badania
ITSR80
działanie wody
2 × 35 uderzeń odporności na działanie wody z
jednym cyklem zamrażania
podano w załączniku nr 1),
badanie w 25°C
Wykonana warstwa wiążąca lub wyrównawcza z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania
podane w tabeli 8.
Tabela 8. Właściwości wykonanej warstwy wiążącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego
Wartość dla kategorii ruchu
Parametr
KR3-4
Wskaźnik zagęszczenia w warstwie, [%]
> 98,0
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie dla, [% (v/v)]
4,0 ÷ 7,0
Po zakończeniu projektowania składu mieszanki należy wykonać pełne badania wg wymagań
określonych w tabeli 7 oznaczone jako „badanie typu”, zakończone pisemnym sprawozdaniem.
5.2. Ocena zgodności
5.2.1 Wstępne Badanie Typu
Wstępne Badanie Typu (kompletna recepta) obejmuje kompletny zestaw badań mieszanki mineralno
– asfaltowej betonu asfaltowego określonych w ninieszej ST, określających przydatność mieszanek
mineralno – asfaltowych do wskazanego zastosowania, wraz z badaniami materiałów składowych.
Wstępne Badanie Typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek
mineralno – asfaltowych do obrotu w celu wykazania zgodności z niniejszymi SST.
Sprawozdanie z Badania Typu powinno zawierać informacje ogólne (nr identyfikacyjny badania, nr
normy wyrobu, nazwę i adres producenta MMA, datę badania, informację kto opracował i autoryzował
Badanie Typu, określenie typu mieszanki, zestawienie załączników do Badania Typu, rodzaj walidacji,
dla MMA z asfaltem modyfikowanym min i max temperatura produkcji, informacja o przeznaczeniu
MMA), informacje o składnikach (każdy wymiar kruszywa – pochodzenie i rodzaj jego uziarnienie i
gęstość, jeżeli stosowany jest destrukt – jego pochodzenie [warstwa i droga] uziarienie, lepiszcze –
typ, rodzaj i pochodzenie, dodatki – źródło i rodzaj), informacje o mieszance mineralno asfaltowej
oraz mieszance mineralnej (skład % MMA wejściowy i wyjściowy, skład % MM, krzywa uziarnienia
MMA, zawartość asfaltu zadozowanego, zawartość asfaltu całkowitego, zawartość asfaltu
nierozpuszczalnego, zawartość asfaltu rozpuszczalnego, zawartość wolnej przestrzeni w MMA,
procentowa ilość dodatków z podaniem sposobu dozowania, metoda, energia i temeratura
zagęszczania próbek), załączniki (oznakowanie CE lub badania typu, sprawozdania z badań
wszystkich właściwości składników MMA, badań MMA)
Sprawozdanie z Badania Typu zachowuje ważność do określonego składu mieszanki, aż do
wystąpienia zmiany materiałów składowych, ale nie dłużej niż przez okres pięciu lat. Badanie typu
powinno zostać powtórzone w przypadku gdy:
upłynęło pięć lat od jego wykonania,
nastąpiła zmiana złoża kruszywa,
nastąpiła zmiana rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
nastąpiła zmiana kategorii kruszywa grubego w kategorii: kształtu, udziału ziaren częściowo
przekruszonych, odporności na rozdrabnianie, kanciastości kruszywa drobnego, zmiana gęstości MM
3
(średnio ważona obliczona z wszystkich frakcji) o więcej niż 0,05Mg/m
nastąpiła zmiana rodzaju lepiszcza (zmiana źródła pochodzenia lepiszczy drogowych nie
powoduje konieczności wykonania nowego Badania Typu, zasada ta nie dotyczy asfaltów
modyfikowanych)
nastąpiła zmiana typu mineralogicznego wypełniacza.
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5.2.2 Zakładowa Kontrola Produkcji
Producent powinien posiadać certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji do każdego miejsca
produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej, z której będzie ona dostarczona na kontrakt. Certyfikat
ZKP powinien być aktualny, dotyczyć WMA, która będzie produkowała MMA na kontrakt oraz być
wystawiony przez jednostkę notyfikowaną. Certyfikat i wszelkie dokumenty dotyczące ZKP muszą być
udostępnione Inspektorowi na jego żądanie.
5.2.3. Oznakowanie i dokument towarzyszący dostawie
Dostawca/producent MMA powinien oznakowywać MMA znakiem CE na dokumentach handlowych
przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy Robót oraz dołączyć do każdej dostawy dokument
towarzyszący dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-1 w pełnej lub skróconej formie.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru formę oznakowania i formę dokumentu towarzyszącego
dostawie.
Dokument dostawy towarzyszący każdej partii mieszanki mineralno – asfaltowej wysłanej przez
wytwórnię musi zawierać producenta mieszanki i identyfikacje wytwórni, opis wyrobu AC 22 P 35/50,
możliwość uzyskania informacji na temat wyników wstępnego typu, informacja o zastosowanych
dodatkach.
Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineralno – asfaltowej może nastąpić po akceptacji przez
Inspektora Nadzoru sprawozdania ze wstępnego badania typu oraz ustaleniu wejściowego lub
wyjściowego składu mieszanki. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu merytorycznej poprawności
przedstawionych dokumentów, dopuszcza do rozpoczęcia produkcji i układania MMA.
Nie dopuszcza się produkcji mieszanki na WMB, do której nie wydano certyfikatu do ZKP. Podczas
produkcji stosuje się produkcyjny poziom zgodności (PPZ) zgodnie z normą PN-EN 13108-21
załącznik A.
Mieszankę mineralno – asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszanie oraz zachowanie temperatury
składników i gotowej mieszanki mineralno – asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje
dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie więcej niż ±2% w
stosunku do masy składnika.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
o
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ±5 C.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza
o
uzyskała właściwą temperaturę (nie więcej niż 30 C od maksymalnej temperatury MMA).
5.3. Przygotowanie podłoża
Powierzchnia podłoża pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą powinna być sucha i czysta,
wyprofilowana, równa i bez kolein.
Równość podłoża pod warstwy asfaltowe powinna być mierzona metodą łaty i klina lub planografem.
Dopuszczalne nierówności powinny być mniejsze lub równe 12mm .
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją
asfaltową. Do połączenia warstw asfaltowych należy stosować kationową emulsję asfaltową
2
2
szybkorozpadową w ilości min 0,3kg/m max 0,5kg/m .
Należy zapewnić pełną szczepność pomiędzy warstwami asfaltowymi. Wytrzymałość na ścinanie
połączenia pomiędzy warstwami asfaltowymi musi spełniać wymagania poniżej:
- podbudowa asfaltowa/warstwa wiążąca – 0,7 MPa.
Badanie należy wykonać metodą Leutner’a opisaną w „Instrukcji Laboratoryjnego Badania Sczepności
Międzywarstwowej Warstw Asfaltowych Wg Metody Leutnera I Wymagania Techniczne Sczepności”
(GDDKiA 31.08.2014)
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem
drogowym lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5.4. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu
o
ostatniej doby była nie niższa od 0 C. Temperatura w czasie robót nie powinna być niższa od +5°C.
Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru.
5.5. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją
Projektową. Zagęszczanie warstwy powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść
walców gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być zgodna ze wskazaniami
producenta asfaltu. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w
przedziale minimalnych i maksymalnych wartości temperatury mieszanki:
0
0
dla asfaltu 35/50
145 C do 180 C
0
0
dla asfaltu 50/70
140 C do 175 C
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Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia
ułożonej warstwy powinien być  98,0 %.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 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 Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru
sprawozdanie z Badania Typu (kompletną receptę) zgodnie z punktem 5.2.1 niniejszych SST.
6.2. Badania w czasie robót
Badania dzielą się na:
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy).
6.2.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę 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 SST.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i
w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań
Wykonawcy należy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
 tablica 9 pkt. 1-8
 tablica 10 pkt. 1,4,5,6,8,9,10
6.2.2. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, 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 SST.
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy
zajmuje się Laboratorium Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy. Badania
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak
nie będzie przy nich obecny.
6.2.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tabela 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Częstotliwość badań.
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań
1 Dozowanie składników z częstotliwością
dozór ciągły
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej, uziarnienie
mieszanki mineralnej, właściwości próbek mieszanki Zgodnie z wymaganiami Zakładowej
2
mineralno-asfaltowej (zawartość wolnych
Kontroli Produkcji (ZKP)
przestrzeni) - pobranej w wytwórni
Zgodnie z wymaganiami Zakładowej
3 Właściwości asfaltu (badania niepełne)
Kontroli Produkcji (ZKP)
Zgodnie z wymaganiami Zakładowej
4 Właściwości wypełniacza (badania niepełne)
Kontroli Produkcji (ZKP)
Zgodnie z wymaganiami Zakładowej
5 Właściwości kruszywa
Kontroli Produkcji (ZKP)
Temperatura składników mieszanki mineralno6
dozór ciągły
asfaltowej
każdy pojazd przy załadunku i w
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
czasie wbudowania
8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
jw.
Zawartość lepiszcza w mieszance mineralno9
asfaltowej
jeden raz na 2500 m2 lecz nie mniej
10 Uziarnienie mieszanki mineralnej
niż jeden raz na dzienną działkę
roboczą
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
11
(gęstość, gęstość objętościową, zawartość wolnych
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Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań.
Minimalna liczba badań

przestrzeni)
6.2.4. Badanie właściwości asfaltu
Należy wykonać badania sprawdzające z częstotliwością zgodną z ZKP w zakresie:
 penetracji w temp. 25°C,
 temperatury mięknienia PiK,
6.2.5. Badanie właściwości wypełniacza
Należy określić właściwości wypełniacza opisane w pkt 2.3 z częstotliwością zgodną z ZKP w
zakresie:
 uziarnienia,
 wilgotności,
 gęstości.
6.2.6. Badanie właściwości kruszywa
Należy badać uziarnienie kruszywa z częstotliwością wymagana w ZKP.
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić przydatność kruszywa wg pkt 2 oraz opracować nową
receptę laboratoryjną i uzgodnić ją z Inżynierem
6.2.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i w ST.
6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana
automatycznie z urządzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.
Dokładność pomiaru 2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST.
6.2.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania. Mieszanka musi wykazywać jednolitą barwę
i jednorodność.
6.2.10. Zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej
Badanie zawartości lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
zgodnie z PN-EN 12697-1. Zawartość lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralnoasfaltowej lub wyjątkowo z
próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem
dopuszczalnej odchyłki ±0,3 %.
Każdy negatywny wynik zawartości lepiszcza w mieszance mineralno – asfaltowej, należy powtórzyć
komisyjnie. Komisja uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie komisyjne
wykonane zostanie przez Laboratorium Nadzorujące działającym na zlecenie Zamawiającego przy
udziale Członków Komisji. Jeśli powtórzone badanie da wynik pozytywny, to oznaczać to będzie
poprawne wykonanie warstwy. Jeśli natomiast wynik będzie negatywny Zamawiający dla zawartości z
odchyłką większą od 0,5% od projektowanej przewiduje usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej
ponownie. Dla zawartości lepiszcza pomiędzy ±0,3% a ±0,5% Zamawiający wyliczy potrącenie ze
względu na niezgodną z założoną ilością lepiszcza w mieszance mineralno - asfaltowej, ze wzoru :
A=((p/100)x30xKxF
Gdzie:
A – wartość bezwzględna potrącenie, [PLN]
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej i tolerancji na podstawie zawartości podanej przy
badaniach kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru w %,
2
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m ,
2
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m (dla pojedynczego badania powierzchnia wynosi 2500
2
m ).
Przykład:
K = 40 PLN/m2
F = 2500 m2
Wymagana zawartość asfaltu 4,5% (dopuszczalne granice 4,2 – 4,8 %)
Zbadana zawartość asfaltu w próbce 4,0%
Niedobór – 0,2%
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi:
A= (0,2/100)x30x40x2500= 6 000 PLN
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca.
6.2.11. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie mieszanki mineralnej należy badać na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji zgodnie z PNEN 12697-2. Krzywa uziarnienia z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
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wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanych, z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek jak niżej:
.- zawartość frakcji < 0,063 mm - ± 2,0%
- zawartość frakcji < 0,125 mm - ± 2,0%
- zawartość frakcji 0,063 – 2,0 mm - ± 3,0%
- zawartość frakcji > 2,0 mm - ± 3,0%
- zawartość frakcji > 11,2 mm - ± 4,0%.
Każdy negatywny wynik uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej, należy powtórzyć
komisyjnie. Dopuszcza się badanie komisyjne na próbce archiwalnej pobranej w trakcie wykonywania
nawierzchni lub na próbce wywierconej z nawierzchni, przy czym średnica odwiertu powinna być nie
mniejsza niż 150 mm. Komisja uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie
komisyjne wykonane zostanie przez Laboratorium Nadzorujące działającym na zlecenie
Zamawiającego przy udziale Członków Komisji. Jeśli powtórzone badanie da wynik pozytywny, to
oznaczać to będzie poprawne wykonanie warstwy. Jeśli natomiast wynik będzie negatywny
Zamawiający przewiduje usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej ponownie. Koszt pobrania próbki
oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca.
6.2.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną i niniejszą ST.
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tabela 10.
Tabela 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Badana cecha
Szerokość warstwy
Równość podłużna warstwy
Równość poprzeczna warstwy
Spadki poprzeczne warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy
Ukształtowanie osi w planie
Grubość warstwy
Złącza podłużne i poprzeczne
Krawędź warstwy
Wygląd warstwy
Zagęszczenie warstwy

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
2 razy na odcinku drogi
pomiar równości należy wykonać zgodnie z pkt 6.4.3
nie rzadziej niż co 5 m
10 razy na odcinku drogi
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej
oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy
2 próbki z każdej warstwy
cała długość złącza
cała długość
ocena ciągła
2
1 próbka z każdej warstwy o powierzchni do 1500m ,
lecz nie mniej niż raz na dzienną działkę roboczą
jw.

12
Wolna przestrzeń w warstwie
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową,
z tolerancją +5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Pomiar równości podłużnej należy wykonywać na każdym pasie ruchu.
Równość podłużną nawierzchni należy mierzyć wg BN-68/8931-04 planografem, a w miejscach
niedostępnych – łatą i klinem. Równość poprzeczną należy mierzyć łatą i klinem.
Dopuszczalne nierówności podłużne i poprzeczne powinny być nie większe niż 9 mm. W przypadku
negatywnych pomiarów równości podłużnej/poprzecznej należy określić powierzchnię, na której
występują. Jeśli powierzchnia ta nie przekracza 5 % powierzchni badanego odcinka, to należy uznać
nawierzchnię za poprawnie wykonaną.
6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być
zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 1 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją
5 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być badana zgodnie z normą PN-EN 12697-29. Grubość warstwy powinna
być zgodna z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchyłki grubości: ± 10%.
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Każdy negatywny wynik grubości warstwy nawierzchni, należy powtórzyć komisyjnie. Komisja
uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie komisyjne wykonane zostanie
przez Laboratorium Nadzorujące działającym na zlecenie Zamawiającego przy udziale Członków
Komisji. Jeśli powtórzone badanie da wynik pozytywny, to oznaczać to będzie poprawne wykonanie
warstwy. Jeśli natomiast wynik będzie negatywny Zamawiający dla wartości grubości warstwy z
odchyłką większą od -15% od projektowanej przewiduje usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej
ponownie. Dla wartości poniżej -10,0% jednak nie mniej niż -15,0% Zamawiający wyliczy potrącenie
ze względu na niższą od wartości dopuszczalnej grubości warstwy, ze wzoru :
2
A=(p /100)x3,75xKxF
Gdzie:
A – potrącenie, [PLN]
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej w stosunku od żądanej grubości w %,
2
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m ,
2
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m (dla pojedynczego badania powierzchnia wynosi 1500
2
m)
Przykład:
K = 40 PLN/m2
F = 1500 m2
Wymagana grubość warstwy 80 mm (dopuszczalne granice +/- 10%)
Zbadana grubość warstwy 68 mm co stanowi odchylenie od projektowanej grubości o 15 %
Niedobór – 5%
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi:
2
A= (5 /100)x3,75x40x1500 = 56 250 PLN
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca.
6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne
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 15 cm. Złącza
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.3.9. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednorodną teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.3.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być badane na próbkach odwierconych z
nawierzchni zgodne z PN-EN 12697-5 (met. A), PN-EN 12697-6 oraz PN-EN 12697-8. Wyniki badań
powinny być zgodne z wartościami podanymi w tabeli nr 8.
Każdy negatywny wynik parametru zagęszczenia i/lub wolnej przestrzeni warstwy nawierzchni, należy
powtórzyć komisyjnie. Komisja uczestniczyć będzie w trakcie ponownego pobierania próbki, a badanie
komisyjne wykonane zostanie w Laboratorium Nadzorującym działającym na zlecenie Zamawiającego
przy udziale Członków Komisji. Jeśli powtórzone badanie da wynik pozytywny, to oznaczać to będzie
poprawne wykonanie warstwy. Jeśli natomiast wynik będzie negatywny Zamawiający dla wartości
wskaźnika zagęszczenia mniejszej od 97,0% przewiduje usunięcie wykonanej warstwy i ułożenie jej
ponownie. Dla wartości wskaźnika zagęszczenia poniżej 98,0% jednak nie mniej niż 97,0%
Zamawiający wyliczy potrącenie ze względu na niższy od wartości dopuszczalnej wskaźnik
zagęszczenia, ze wzoru :
2
A=(p /100)x3xKxF
Gdzie:
A – potrącenie, [PLN]
p – wartość przekroczenia w dół wartości granicznej w stosunku do żądanego stopnia zagęszczenia w
%,
2
K – cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami w PLN/m ,
2
F – powierzchnia objęta sprawdzeniem w m .
W/w algorytm ma również zastosowanie dla parametru wolnej przestrzeni w warstwie nawierzchni, w
przypadku gdy wartość wolnej przestrzeni w warstwie przekroczy o 0,5 poniżej lub powyżej
dopuszczalnych granic.
Przykład:
K = 40 PLN/m2
F = 1500 m2
Wymagany wskaźnik zagęszczenia 98%
Zbadany wskaźnik zagęszczenia 97%
Niedobór – 1%
Zatem wartość bezwzględna potrącenia wynosi:
2
A= (1 /100)x3x40x1500 = 1800 PLN
Koszt pobrania próbki oraz badania komisyjnego ponosi Wykonawca.
6.3.11. Krawędź, obramowanie warstwy
61Specyfikacja Techniczne - Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

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 drogowym 70/100 lub innym materiałem
uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
2
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
wg Dokumentacji Projektowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
2
Cena 1 m wykonanej warstwy z betonu asfaltowego wg Dokumentacji Projektowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- zakup i dostarczenie materiałów do wytwórni,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie odcinka próbnego,
- wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej,
- transport mieszanki do miejsca wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-14
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-23
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-28
PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-30
PN-EN 12697-33
PN-EN 12697-35
PN-EN 12697-36

Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 1:Zawartości lepiszcza rozpuszczalnego.
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 11:Określanie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych
na wodę
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 14: Zawartość wody
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 18: Spływność lepiszcza
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na
rozciąganie próbek asfaltowych
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania
zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 29: Oznaczenie wymiarów próbki z mieszanki
mineralno – asfaltowej
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych
przez ubijanie
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczonych
urządzeniem wałującym
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 35: Mieszanie laboratoryjne
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
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PN-EN 12697-5
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 14023
PN-EN 13043
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1367-5
PN-EN 1367-6
PN-EN 932-1
PN-EN 932-2
PN-EN 932-3
PN-EN 932-5
PN-EN 932-6
PN-EN 933-1
PN-EN 933-10
PN-EN 933-2
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

asfaltowych na gorąco. Część 36: Oznaczenie grubości nawierzchni
asfaltowych
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczenie gęstości
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczenie gęstości objętościowej próbek
mieszanki mineralno – asfaltowej
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno –
asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 1: Beton asfaltowy.
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Część 21: Zakładowa Kontrola
Produkcji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltów
modyfikowanych polimerami
Kruszywo do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
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. Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5:
Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6:
Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7:
Oznaczenie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8:
Oznaczenie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 1: Oznaczenie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 5: Oznaczenie odporności na szok termiczny
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych. Część 6: Mrozoodporność w obecności soli
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek
laboratoryjnych
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie
podstawowe i wzorcowanie
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6:Definicje
powtarzalności i odtwarzalności
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek . Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu
ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren. Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
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PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 12591
PN-EN 14023
PN-EN ISO 4259
PN-EN 13036-7

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości
powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych
cząstek. Badanie błękitem metylowym.
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Specyfikacja asfaltów modyfikowanych
polimerami
Przetwory asfaltowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 7: Pomiar
nierówności nawierzchni; badanie liniałem mierniczym

10.2. Inne dokumenty
Wymagania Techniczne WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych
Wymagania Techniczne WT-2 2010 Mieszanki mineralno – asfaltowe Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych
Wymagania Techniczne WT-2 2008 Mieszanki mineralno – asfaltowe Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych
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
z 1999 r., poz. 430)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. Nr 12 z 2002 r., poz. 116)
Wymagania Techniczne WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – IBDiM, 2008 r.

D 08.00.00.00 ELEMENTY ULIC
D 08.01.01.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
D 08.01.01.12 USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 20X30 NA ŁAWIE
BETONOWEJ
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
Robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z ustawieniem
krawężników betonowych o wymiarach 20x30x100cm ułożonych na ławie betonowej i na podsypce
cementowo – piaskowej 1:4 .
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca obciążenie
z krawężnika na grunt.
1.4.3.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.00 ,,Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2.Stosowane materiały
Dokumentacja Projektowa przewiduje użycie następujących materiałów:
- krawężniki betonowe,
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [11].
Dla obramowania chodników zastosowano krawężnik betonowy uliczny (U), prostokątny (b),
jednowarstwowy (1) o wymiarach 20x30x100cm, gat.1: Ub1-1/20/30/100 BN-80/6775-03/04 [12]
2.4.Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [11], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
Ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne), mm
Ograniczających pozostałe
Szczerby i uszkodzenia
powierzchnie:
krawędzi i naroży
-liczba max
- długość, mm, max
- głębokość, mm, max

Gatunek 1
2
Niedopuszczalne

2
20
6

2.4.2. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.5. Beton i jego składniki
2.5.1 Beton do produkcji krawężników.
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-S-10040 [2], klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
- nasiąkliwością do 5%,
- ścieralnością na tarczy Boehmego dla gatunku 1: 3 mm,
- stopniem mrozoodporności F150 i właściwościami betonu po 150 cyklach zamrażania-odmrażania:
- strata masy nie więcej niż: 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie więcej
niż: 20%,
- rysy i pęknięcia: brak,
- stopniem wodoszczelności W2, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.5.2 Cement.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim CEM I klinkierowym co najmniej
klasy 32,5 – PN-B-19701-CEM I 32,5 [7].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [9].
2.5.3. Kruszywo.
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Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.5.4. Woda.
Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [8].
2.6. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niż "32,5", odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [7].
2.7.Materiały na ławy
Do wykonania ławy betonowej należy stosować beton klasy B 20, wg PN-B-06250 [2], którego składniki
powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.3,
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom
BN-74/6771-04 [10] lub Aprobaty Technicznej.

3.SPRZĘT.
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4.TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3
wysokości tej warstwy.
4.3.Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050[1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

66Specyfikacja Techniczne - Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
5.3.Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [13].
5.4.Ława betonowa
Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3].
5.5.Ustawienie krawężników betonowych
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [13].
5.6.Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowe-piaskowej 1:4
o grubości 5 cm po zagęszczeniu.
5.7.Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą
cementowe-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.Badania przed przystąpieniem do Robót
6.2.1.Badania krawężników
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do
1 mm.
6.2.2.Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych .przy ustawianiu krawężników betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3.Badania w czasie Robót
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości
wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.
Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 10 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
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Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m
ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 10 m.
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
- dopuszczalna odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm.
- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które
wynosi ± 1 cm.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową krawężnika ułożonego na płask jest m (metr) ustawionego krawężnika
betonowego.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru 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 Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m (metra) krawężnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy
PN-99/B-06050
PN-B-06250/88
PN-B-06251/63
PN-B-06711/79
PN-B-06712/86

Roboty ziemne budowlane.
Beton zwykły.
Roboty betonowe i żelbetowe.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw .
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
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PN-B-10021/80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
PN-B32250/88 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw .
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
10.2.Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

D.08.02.02.00 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
D.08.02.02.13

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ GRUBOŚCI 6 , 8CM

1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ( ST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem chodników z brukowej kostki betonowej układanej na podsypce cementowo - piaskowej
i obejmują:
- chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 , 8cm
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. 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.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2.
MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2.

Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Warunki dopuszczenia wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie Aprobaty Technicznej dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg
i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:
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- wyglądu zewnętrznego
- kształtu i wymiarów
- wytrzymałości na ściskanie
- nasiąkliwości
- odporności na działanie mrozu
- ścieralności.
Wydany atest powinien określać zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z wymaganiami
podanymi w normach: PN-88/B-06250 [2], PN-84/B-04111 [1], BN-80/6775-03/01 [7], BN-80/677503/02 [8] i normy niemieckiej DIN 18501 [6].
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć ,plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Zgodnie
z wymaganiami DIN 18501 [6], wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 
80mm.
2.2.3.
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Należy użyć betonowej kostki brukowej wibroprasowanej grubości 60mm, koloru szarego. Kształt
kostki należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
Zgodnie z normą DIN 18501 [6], tolerancje wymiarowe wynoszą:
na długości
 3 mm
na szerokości  3 mm
na grubości
 5 mm
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
L.p.
Cechy
Wartość
1
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki
60
50
2
Nasiąkliwość wodą wg PN-88/B-06250 [2], w procentach, co
najwyżej:
5
3
Odporność na zamrażanie, po 100 cyklach zamrażania, wg PN-8806250 [2]:
a) pęknięcia próbki
brak
b) strata masy, w procentach, co najwyżej
5
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, w procentach, co
najwyżej:
20
4
Ścieralność na tarczy Boehmego, wg BN-80/6775-03/02 [8] co
najwyżej::
4

2.3.

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
32,5. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom
PN-EN 197-2:2002.
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-86/B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250 [5].
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2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2.
Sprzęt do wykonania chodników z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodników z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2.
Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej kostki przewożone są na stanowisko,
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5.
Wykonanie robót
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2.
Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 „Koryto
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być
mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3.
Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-86/B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 35 cm. Podsypka powinna
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Zagęszczenie podsypki powinno być tak wykonane,
aby nie pozostawały ślady urządzenia zagęszczającego.
5.4.
Nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej
Zastosowanie danego wzoru wymaga akceptacji przez Inspektora nadzoru. Kostkę układa się na
podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 23 mm. Kostkę należy układać ok.
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania ( ubijania ) podsypka
ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni
chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do
użytkowania.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt. 2.2.2. i 2.2.3. i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową .
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
głębokości koryta o szerokości do 3 m:  1 cm, o szerokości powyżej 3 m:  2 cm.
szerokości koryta:  5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.4. niniejszej ST.
6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodników z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.7. niniejszej
ST:
pomierzenie szerokości spoin
sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania )
sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin
sprawdzenie, czy przyjęty deseń ( wzór ) i kolor nawierzchni jest zachowany
6.4.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.

Sprawdzenie równości nawierzchni chodnika
2

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na każde 150300 m
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych. Sprawdzenie wykonać co najmniej raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenia przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na
2
każde 150300 m chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3 %.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
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7.2.
Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest 1 m ( metr kwadratowy ) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.
Ogólne wymagania dotyczące postawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
2
Cena 1 m obejmuje:
roboty przygotowawcze
dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów
wykonanie koryta
wykonanie podsypki
ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin
wykonanie badań i pomiarów
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-84/B-04111
2. PN-88/B-06250
3.PN-86/B-06712
4. PN-88/B-30000
5. PN-88/B-32250
6. DIN 18501
7. BN-80/6775-03/01
8.BN-80/6775-03/02

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement portlandzki
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Kostka brukowa z betonu ( norma niemiecka )
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.

10.2. Inne dokumenty
Nie występują
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