


SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa drogi na odc. W-W4

Dla realizacji zadania:„ UZBROJENIE TERENU PODKARPACKIEGO PARKU
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 W JASIONCE ”

SPIS TREŚCI:

1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy
2. D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
3. D-02.00.01 Roboty ziemne cz. ogólna
4. D-02.01.01 Wykonanie wykopów
5. D-02.03.01 Wykonanie nasypów
6. D-0301.01 Przepusty pod koroną drogi
7. D-04.01.01 Profilowaniem i zagęszczanie podłoŜa
8. D-04-03.01 Oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych
9. D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw – Wymagania ogólna
10. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie
11. D-04.04.04 Podbudowa tłuczniowa
12. D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego
13. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiąŜąca
14. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna
15. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
16. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów
17. D -06.02.01 Przepusty pod zjazdami
18. D-08.01.01 KrawęŜniki betonowe
19. D-09.01.01 Zieleń drogowa
20. D-07.01.01 Oznakowanie poziome
21. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogi W-W4 i jej
punktów wysokościowych w ramach zadania „Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku
Naukowo – Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogi W- W4 i drogi do przepompowni W4-W5 i zjazdów o łącznej  długości
2373mb.

1.2.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy

i punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
i końcowy punkt trasy.

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w OST „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować
następujący sprzęt:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
GUGiK (od 1 do 7).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny
być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe
rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim
przypadku obciąŜą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę
i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
InŜyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą
do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane
w sposób trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do
punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m.

Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ
osi trasy drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie
płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być
odpowiednio zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji.

Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera.

Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu
do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich
w odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co
50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moŜe być większe niŜ 5 cm dla pozostałych dróg powiatowych i innych.
Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robót i w miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej
1 metr oraz wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie nasypów
i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST„Wymagania ogólne”.

7.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedkłada InŜynierowi.
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji

i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPÓW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych pod
drogę W-W4 w ramach zadania „Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo –
Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
ilości 7 222,48m3

1.3. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie
stanowił podłoŜe nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy
podłoŜe nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, naleŜy podłoŜe
doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SST.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST – D-02.00.01

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST – D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST – D-02.00.01
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w

całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od
dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób
uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InŜyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile InŜynier dopuści czasowe
składowanie odspojonych gruntów, naleŜy je odpowiednio zabezpieczyć przed
nadmiernym zawilgoceniem.
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5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robót ziemnych

Inne drogi
Strefa
korpusu

kategoria
ruchu KR3-
KR6

Górna warstwa o grubości
20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do 50
cm od powierzchni robót
ziemnych

1,00

JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni
naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki
w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości
wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi.

Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót
ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość

warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się

po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających
z niedotrzymania podanych powyŜej warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
1.4.10. sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
1.4.11. zapewnienie stateczności skarp,
1.4.12. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
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1.4.13. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
1.4.14. zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych

w pkcie 5.2.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – D-02.00.01

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w SST – D-02.00.01
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5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 02.03.01

WYKONANIE NASYPÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów pod budowę drogi W-W4 dla
realizacji zadania „Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo –
Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.
.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie budowy drogi W-W4 i obejmują wykonanie nasypów
w ilości 13 655,16m3

1.3. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w SST- D-02.00.01

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST- D-02.00.01

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
podano w SST- D-02.01.01.pkt 2.

2.2. Grunty i materiały do nasypów

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać
wymagania określone w PN-S-02205 :1998 [4].

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205
:1998 [4].
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Przeznacze
nie

Przydatne Przydatne
z zastrzeŜeniami

Treść
zastrzeŜenia

Na dolne
warstwy
nasypów
poniŜej
strefy
przemarza
nia

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. świry i pospółki,
równieŜ gliniaste
3. Piaski grubo,
średnio i
drobnoziarniste,
naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z
domieszką frakcji
Ŝwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskaźniku
róŜnoziarnis-tości
U≥15
5. śuŜle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwałów
(powyŜej 5 lat)
6. Łupki
przywęgłowe
przepalone
7. Wysiewki
kamienne o
zawartości frakcji
iłowej poniŜej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miękkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyły piaszczyste
i pyły
4. Piaski próchniczne, z
wyjątkiem pylastych
piasków próchnicznych
5. Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste oraz
inne o wL < 35%
6. Gliny piaszczyste
zwięzłe, gliny zwięzłe i
gliny pylaste zwięzłe oraz
inne grunty o granicy
płynności wL od 35 do
60%
7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartości
frakcji iłowej ponad 2%

8. śuŜle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)
9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone

10. Popioły lotne i
mieszaniny popiołowo-
ŜuŜlowe

- gdy pory w gruncie
skalistym będą
wypełnione gruntem lub
materiałem
drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wód
gruntowych i
powierzchniowych
- do nasypów nie
wyŜszych niŜ 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem
- w miejscach suchych
lub przejściowo
zawilgoconych

- do nasypów nie
wyŜszych niŜ 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadło wody
gruntowej znajduje się na
głębokości większej od
kapilarności biernej
gruntu podłoŜa
- o ograniczonej
podatności na rozpad -
łączne straty masy do 5%
- gdy wolne przestrzenie
zostaną wypełnione
materiałem
drobnoziarnistym
- gdy zalegają w
miejscach suchych lub są
izolowane od wody

Na górne
warstwy
na-
sypów w
stre-
fie
przemar-
zania

1. świry i pospółki
2. Piaski grubo i
średnio-
ziarniste
3. Iłołupki
przywęglowe
przepalone
zawierające mniej niŜ
15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki
kamienne o
uziarnieniu
odpowiadają-
cym pospółkom lub
Ŝwirom

1. świry i pospółki
gliniaste
2. Piaski pylaste i
gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy
płynności mniejszej niŜ
35%
5. Mieszaniny popiołowo-
ŜuŜlowe z węgla
kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartości
frakcji iłowej >2%
7. śuŜle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

- pod warunkiem
ulepszenia tych gruntów
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioły itp.

- drobnoziarniste i
nierozpado-
we: straty masy do 1%
- o wskaźniku nośności
wnoś≥10

W
wykopach i
miejscach
zerowych
do
głębokości
przemarza
nia

Grunty
niewysadzinowe

Grunty wątpliwe i
wysadzinowe

- gdy są ulepszane
spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono
w SST – D-02.00.01.pkt 3.
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3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego

W tablicy 2 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy
doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony
przez InŜyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje
urządzeń

niespoiste:
piaski, Ŝwiry,
pospółki

spoiste: pyły
gliny, iły

gruboziarniste
i kamieniste

Uwag
i o
przyd
at-

zagęszczających grubość
warstwy
[ m ]

liczba
przejś
ć
n ***

gruboś
ć
warstw
y
[ m ]

liczba
przejść
n ***

gruboś
ć
warstw
y
[ m ]

liczba
przejść
n ***

ności
masz
yn

Walce statyczne
 gładkie *

0,1 do
0,2

4 do
8

0,1 do
0,2

4 do 8 0,2 do
0,3

4 do 8 1)

Walce statyczne
okołkowane *

- - 0,2 do
0,3

8 do
12

0,2 do
0,3

8 do
12

2)

Walce statyczne
ogumione *

0,2 do
0,5

6 do
8

0,2 do
0,4

6 do
10

- - 3)

Walce
wibracyjne
gładkie **

0,4 do
0,7

4 do
8

0,2 do
0,4

3 do 4 0,3 do
0,6

3 do 5 4)

Walce
wibracyjne
okołkowane **

0,3 do
0,6

3 do
6

0,2 do
0,4

6 do
10

0,2 do
0,4

6 do
10

5)

Zagęszczarki
wibracyjne **

0,3 do
0,5

4 do
8

- - 0,2 do
0,5

4 do 8 6)

Ubijaki
szybkouderzając
e

0,2 do
0,4

2 do4 0,1 do
0,3

3 do 5 0,2 do
0,4

3 do 4 6)

Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg
zrzucane z
wysokości od 5
do 10 m

2,0 do
8,0

4 do
10
uderz
eń w
punkt

1,0 do
4,0

3 do 6
uderze
ń w
punkt

1,0 do
5,0

3 do 6
uderze
ń w
punkt

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie naleŜy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy naleŜy
zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe naleŜy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoŜa. Zalecane do codziennego
wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i cięŜkie, do gruntów kamienistych -
walce bardzo cięŜkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów
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4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST- D-02.00.01.pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST- D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypów

5.2.1. Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu

Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy
zakończyć roboty przygotowawcze, określone w SST- D-01.01.00, SST- D-01.02.02,
D-02.00.01”.

5.2.1.1. Wycięcie stopni w zboczu

JeŜeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niŜ
1:5 naleŜy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o
spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.

5.2.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłoŜu nasypu

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych,
zalegających w strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu.
JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało
spełnione.

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu
ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika
zagęszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoŜa nasypów do
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartość Is dla:

o
wysokości,

autostrad innych dróg

m i dróg
ekspresowych

kategoria ruchu
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,95

Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoŜa nasypu na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]
rysunek 3.

5.2.1.3. Spulchnienie gruntów w podłoŜu nasypów

JeŜeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej
powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona
lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania
z podstawą nasypu.

5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany
z uwzględnieniem zasad podanych w pkcie 2.
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5.2.3. Zasady wykonania nasypów

5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego
i profilu podłuŜnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez InŜyniera.

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy
przestrzegać następujących zasad:
a) Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności

od rodzaju gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez
InŜyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŜy
wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu
mało przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej
powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek
powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy
powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody.

e) JeŜeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem
ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m naleŜy wykonać z gruntów
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i
wskaźniku róŜnoziarnistości U ≥ 5. JeŜeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich właściwościach, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy
nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

5.2.3.2. Wykonanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obrębie przepustów naleŜy wykonywać jednocześnie z obu stron
przepustu z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu.
Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w
przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie przekopu naleŜy uwzględnić
wymagania określone w pkcie 5.2.3.4.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypów na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 naleŜy zabezpieczyć
nasyp przed zsuwaniem się przez:
a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.2.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyŜej nasypu.

Przy pochyłościach zbocza większych niŜ 1:2 wskazane jest zabezpieczenie
stateczności nasypu przez podparcie go murem oporowym.
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5.2.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie
o szerokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych
części nasypu, wykonanych z gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym czasie.

5.2.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza
wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ
10% jej wartości.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej
warstwy gruntu.

Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i
mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.2.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia
następnego. JeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez
InŜyniera, to moŜe on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

5.2.3.6. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest
moŜliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów
przemieszanych ze śniegiem lub lodem.

W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane.
Przed wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

5.2.4. Zagęszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu

KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być
zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju
gruntu oraz występujących warunków.

RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku
jego osi.

5.2.4.2. Grubość warstwy

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny
zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu
maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.2.4.3.

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych gruntów oraz liczby
przejazdów róŜnych maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotność gruntu

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej, z tolerancją:

a) w gruntach niespoistych ±2 %
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, −2 %
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c) w mieszaninach popiołowo-ŜuŜlowych +2%, −4 %
Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać laboratoryjnie, z

częstotliwością określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania

W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy
naleŜy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], naleŜy stosować
tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe określenie wskaźnika
zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9].

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12
[9], powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartość Is dla:
Strefa autostrad innych dróg
nasypu i dróg

ekspresowy
ch

kategoria
ruchu
KR3-KR6

kategoria
ruchu
KR1-KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00

NiŜej leŜące warstwy nasypu do
głębokości
od powierzchni robót ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady)
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)

1,00
-

-
1,00

-
0,97

Warstwy nasypu na głębokości od
powierz-
chni robót ziemnych poniŜej:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

0,97
-

-
0,97

-
0,95

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których
trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika
odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niŜ:

a) dla Ŝwirów, pospółek i piasków
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0,
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin

pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0,
e) dla gruntów róŜnoziarnistych (Ŝwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych
zwięzłych) – 3,0,

f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.
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JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające,
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności
optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien
usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

5.2.4.5. Próbne zagęszczenie

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej
powierzchni 300 m2, powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na
którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m kaŜde.
Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w kaŜdym pasie inną grubość z
tym, Ŝe wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu
zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną
w pkcie 5.2.4.3. Grunt ułoŜony na poletku według podanej wyŜej zasady powinien być
następnie zagęszczony, a po kaŜdej serii przejść maszyny naleŜy określić wskaźniki
zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda
izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach,
z których co najmniej 2 powinny umoŜliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej
części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z
wymaganiami podanymi w pkcie 5.2.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się
potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST – D-02.00.01

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności
z wymaganiami określonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności
z wymaganiami określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i SST.

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
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Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone
na próbkach pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 3000 m3. W kaŜdym
badaniu naleŜy określić następujące właściwości:
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1],
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg

PN-B-04481:1988 [1],
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1],
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3],
− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
polegają na sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia kaŜdej warstwy,
c) grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy

przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.2.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.2.3.8 i 5.2.3.9, dotyczących

wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia
z wartościami określonymi w pktach 5.2.1.2 i 5.2.4.4. Do bieŜącej kontroli zagęszczenia
dopuszcza się aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według
normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-
02205:1998 [4].

Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ:
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia

pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do

dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu
lub podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona przez InŜyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
− prawidłowości wykonania skarp,
− szerokości korony korpusu.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu
zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania
skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.2.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości
korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu szerokością wynikającą z
wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.
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7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w SST- D-02.00.01

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w SST- D-02.00.01.
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6.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.01.01

PRZEPUSTY  POD KORONĄ DROGI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi
oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów związanych z drogą W-W4 dla realizacji
zadania „Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa S1-3 w
Jasionce”.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych
elementów :

• dwa przepusty Ø 80 - długości 21 m na włączeniu do drogi wojewódzkiej i 19m na
włączeniu drogi pod autostradą

• przepust Ø 100 na rowie o długości 25m

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego,
pieszego.

1.3.2. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest
z elementów prefabrykowanych.

1.3.3. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych
lub Ŝelbetowych.

1.3.4. Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian
równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), słuŜący do moŜliwie łagodnego (bez
dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego,
ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów
środkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.3.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w SST „Wymagania ogólne” . 
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2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą SST są:
− beton,
− materiały na ławy fundamentowe,
− materiały izolacyjne,
− deskowanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.

2.3. Beton i jego składniki

2.3.1. Wymagane właściwości betonu

Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleŜności od warunków ich
eksploatacji, naleŜy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi
wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:
- B 25 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania wg
PN-B-06250 [8]:
− nasiąkliwość nie większa niŜ 4 %,
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno
spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i
wyŜszych.

Grysy

Do betonów stosować naleŜy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem
zaakceptowania przez InŜyniera.

Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów

Lp. Właściwości Wymagania

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 1

2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 20

3 Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niŜ:
- dla grysów granitowych
- dla grysów bazaltowych i innych

16
8

4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 1,2

5 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej, %,
nie więcej niŜ

2

6 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody
bezpośredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie więcej
niŜ:

10

7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 0,1

8 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niŜ: 0,25

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ:

wzorcowa

nie wywołująca zwiększenia
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10 Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiarów liniowych ponad
0,1%

11 Zawartość podziarna, %, nie więcej niŜ: 5

12 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niŜ: 10

Piasek
NaleŜy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku

rzecznego i kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji
przepustów

Lp. Właściwości Wymagania

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 1,5

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 0,2

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej
niŜ:

0,25

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ:

wzorcowa

5 Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
nie wywołująca zwiększenia
wymiarów liniowych ponad
0,1%

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do 0,5 mm - od 33 do 48 %
do 1 mm - od 57 do 76 %

świr
świr powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech

fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporność Ŝwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-

11112 [19] ogranicza się do 10 %.
świr powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla Ŝwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji
przepustów

Lp.
Właściwości Wymagania

1 Wytrzymałość na miaŜdŜenie, wskaźnik
rozkruszenia, %, nie więcej niŜ:

12

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niŜ: 5

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 1,0

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach,
%, nie więcej niŜ:

5,0

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 20

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 1,5
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7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej
niŜ:

0,25

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 0,1

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ:

wzorcowa

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa
uziarnienia mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia,
rys. 1.

2.3.4. Składowanie kruszywa

Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw.

PodłoŜe

powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.

Poszczególne kruszywa naleŜy składować oddzielnie, w zasiekach uniemoŜliwiających
wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniŜej 4 mm) były
chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń.

Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z
InŜynierem.

2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien
spełniać wymagania normy PN-B-19701 [21].

NaleŜy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25,
B 30 i B 40 naleŜy stosować cement klasy 32,5 i 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji

przepustów

Lp. Wymagania Marka cementu
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42,5 32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niŜ: po 7 dniach

po 28 dniach
-
42,5

16
32,5

2 Czas wiązania początek wiązania, najwcześ-
niej po upływie min.
koniec wiązania najpóźniej, h

60

12

60

12
3 Stałość objętości, mm nie więcej niŜ: 10 10
4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niŜ: 3,5 3,5
5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niŜ: 0,10 0,10
6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niŜ: 0,6 0,6
7 Łączna zawartość dodatków specjalnych

(przyśpieszających twardnienie, plastyfikujących,
hydrofobizujących) i technologicznych, dopuszczonych do
stosowania przez ITB, % masy cementu, nie więcej niŜ

5,0 5,0

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu
i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez InŜyniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-
88/6731-08 [36].

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
a) dla cementu workowanego

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone
z boków przed opadami),

− magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe. W kaŜdym ze zbiorników

naleŜy przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.

2.3.6. Woda

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie moŜe być uŜyta do momentu jej przebadania

na zgodność z podaną normą.

2.3.7. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to
dokumentacja projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki
powinny odpowiadać PN-B-23010 [22].

2.4. Materiały izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych naleŜy stosować
materiały wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz
atest producenta:
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25],
− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
− .

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
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− tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
− gwoździe wg BN-87/5028-12 [35],
− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-

M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],
− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca

wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez InŜyniera.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji

InŜyniera.

2.6. Materiały na ławy fundamentowe

Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:
− ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],

2.7. Zaprawa cementowa

Do kamiennej ścianki czołowej naleŜy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501
[20] marki nie niŜszej niŜ M 12.

Do zapraw naleŜy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek
wg PN-B-06711 [7] i wodę wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− koparki do wykonywania wykopów głębokich,
− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
− Ŝurawi samochodowych,
− betoniarek,
− innego sprzętu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST„Wymagania ogólne” .

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa

Kamień i kruszywo naleŜy 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 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu

w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji

mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.4. Transport prefabrykatów

Transport zewnętrzny
Elementy prefabrykowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami.
Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co

najmniej 0,75 R (W).

4.2.5. Transport drewna i elementów deskowania

Drewno i elementy deskowania naleŜy przewozić w warunkach chroniących je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją
i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z InŜynierem,
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub SST,
− czasowego przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji

projektowej, SST lub wskazówek InŜyniera.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST- 2.1.4. „Roboty
ziemne”.

Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej,
SST i zaleceń InŜyniera. W szczególności zabezpieczenie moŜe polegać na:
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
− podparciu lub rozparciu ścian wykopów,
− stosowaniu ścianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe
lub inne materiały zaakceptowane przez InŜyniera.

Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego uŜytku. Typ
ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i
zaleceniami InŜyniera.

Po wykonaniu robót ściankę szczelną naleŜy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać
gruntem i zagęścić.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, ścianki szczelne moŜna pozostawić w
gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta
powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie
powodującym spulchnienia gruntu.

Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej
nie moŜe przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.
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5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiał zasypki przepustu naleŜy stosować Ŝwiry, pospółki i piaski co najmniej
średnie.
Zasypkę nad przepustem naleŜy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami

jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej
lub SST.

Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleŜy przyjmować wg PN-S-
02205 [34].

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami

Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową
i SST.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
a) róŜnice wymiarów ławy fundamentowej w planie:

± 2 cm dla przepustów sklepionych,
± 5 cm dla przepustów pozostałych,

b) róŜnice rzędnych wierzchu ławy:
± 0,5 cm dla przepustów sklepionych,
± 2 cm dla przepustów pozostałych.

RóŜnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą
spowodować spiętrzenia wody w przepuście.

5.6. Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:
− kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,
− zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
− sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8].
Nie moŜe ona być osiągnięta przez większe zuŜycie wody niŜ to jest przewidziane w
składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez
próbę formowania w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych.

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie moŜe przekraczać: 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku
stosowania domieszek napowietrzających.

Recepta mieszanki betonowej moŜe być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub
obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.

Do celów produkcyjnych naleŜy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie
kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniŜszych
przypadków:
− zmiana rodzaju składników,
− zmiana uziarnienia kruszywa,
− zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany

w całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3.
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Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach
przeciwbieŜnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być
dozowane wagowo z dokładnością:

± 2 % dla cementu, wody, dodatków,
± 3 % dla kruszywa.
Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niŜ 90 % i nie

moŜe być większa niŜ 100 % jej pojemności roboczej.
Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być

krótszy niŜ 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moŜe róŜnić się od konsystencji załoŜonej (wg

recepty roboczej) więcej niŜ ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie
mieszanki betonowej naleŜy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu
z InŜynierem.

5.6.2. Wykonanie deskowań

Przy wykonaniu deskowań naleŜy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie
powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek
zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie
zlewane wodą.

5.6.3. Betonowanie i pielęgnacja

Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania,

dojrzewania, pielęgnacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ

+ 5o C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niŜszej niŜ 5o C,
jednak wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C
w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co
najmniej 7 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi
beton przed deszczem i inną wodą.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250
[24].

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji InŜyniera.
Rozformowanie konstrukcji, jeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moŜe

nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

5.7. MontaŜ betonowych elementów prefabrykowanych przepustu

Elementy przepustu z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na
przygotowanym podłoŜu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów powinny być
wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20].

5.8. Izolacja przepustów

Przed ułoŜeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
powierzchnie izolowane naleŜy zagruntować np. przez:
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− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez InŜyniera.

Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułoŜeniem izolacji naleŜy smarować
lepikiem bitumicznym na gorąco i ułoŜyć izolację z papy asfaltowej.

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez InŜyniera.
Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem naleŜy smarować dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gorąco.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych naleŜy przeprowadzić
z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robót betonowych i Ŝelbetowych

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia
w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250

[8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania

1 Badania składników betonu
1.1. Badanie cementu
- czasu wiązania
- stałości objętości
- obecności grudek

PN-B-19701 [21] bezpośrednio przed uŜyciem
kaŜdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- składu ziarnowego
- kształtu ziarn
- zawartość pyłów mineralnych
- zawartości zanieczyszczeń

obcych
- wilgotności

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

kaŜdej dostarczonej partii
kaŜdej dostarczonej partii
kaŜdej dostarczonej partii

kaŜdej dostarczonej partii
bezpośrednio przed uŜyciem

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24]
przy rozpoczęciu robót oraz
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń

1.4. Badanie dodatków
i domieszek

Instrukcja ITB 206/77 [43]

2 Badania mieszanki betonowej
- urabialności
- konsystencji

- zawartości powietrza w
mieszance betonowej

PN-88/B-06250 [8]
przy rozpoczęciu robót
przy proj.recepty i 2 razy na
zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz
2 razy na zmianę roboczą

3 Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymałości

na ściskanie na próbkach
PN-88/B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty oraz
po wykonaniu kaŜdej partii
betonu

3.2. Badania nieniszczące
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nasiąkliwości PN-B-06250 [8]
przy ustalaniu recepty,3
razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niŜ raz na 5000m3 betonu
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3.4. Badanie odporności na
działanie mrozu

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2
razy w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadziej
niŜ raz na 5000 m3 betonu

3.5. Badanie przepuszczalności
wody

przy ustalaniu recepty,3
razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niŜ raz na 5000 m3 betonu

6.5. Kontrola wykonania ławy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej naleŜy sprawdzić:
− rodzaj materiału uŜytego do wykonania ławy,
− usytuowanie ławy w planie,
− rzędne wysokościowe,
− grubość ławy,
− zgodność wykonania z dokumentacją projektową.

6.6. Kontrola połączenia prefabrykatów

Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania
zgodności zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.7. Kontrola izolacji ścian przepustu

Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności
z wymaganiami punktu 5.8.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki
pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie wykopu,
− wykonanie ław fundamentowych,
− wykonanie deskowania,
− wykonanie izolacji przepustu.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 8.1. NORMY

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarów elementów budowlanych z betonu

2. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

3 PN-B-06250 Beton zwykły
4 PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania

techniczne
5 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na
ściskanie

6 PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości
betonu na ściskanie za pomocą młotka
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SCHMIDTA typu N
7 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
8 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

zawartości zanieczyszczeń obcych
9 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartości pyłów mineralnych
10 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu

ziarnowego
11 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu

ziarn
12 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

nasiąkliwości
13 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

reaktywności alkalicznej
14 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do

nawierzchni drogowych
15 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
16 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład,

wymagania i ocena zgodności
17 PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
18 PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
19 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
20 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco
21 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
22 PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
23 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
24 PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
25 PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach

drewnianych
26 PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
27 PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym
28 PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
29 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania

30 BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem
gładkim, okrągłym i kwadratowym

31. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
32. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa

asfaltowa na taśmie aluminiowej
33. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów

budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania
i badania

8.2. Inne dokumenty

34. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.
35. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
36. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych.

GDDP, Warszawa, 1990 r.
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7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01

PROFILOWANIEM WRAZ ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem
profilowania i zagęszczania podłoŜa gruntowego pod drogę do przepompowni w ramach
zadania „Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa S1-3
w Jasionce”.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia podłoŜa przeznaczonego do ułoŜenia
konstrukcji nawierzchni drogi do przepompowni 231,3m2

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości
gruntu podłoŜa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” . 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania
i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne
podłoŜa.

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość
zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia,
określonych w tablicy 1.

Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie
z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is)

Minimalna wartość Is dla:
Strefa Autostrad i

dróg
Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch
cięŜki

i bardzo
cięŜki

Ruch
mniejszy
od cięŜkiego

Górna warstwa o grubości
20 cm

1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50
cm od powierzchni podłoŜa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie
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obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane
w dobrym stanie.

JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta
i wyprofilowanego podłoŜa

Lp. Wyszczególnienie
badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne
wysokościowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

6 Ukształtowanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

7 Zagęszczenie,
wilgotność gruntu
podłoŜa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niŜ raz na 600 m2
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w
planie naleŜy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa)

Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości
projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa)

Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5
cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia,
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podłoŜa)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-

17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotności

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez
obciąŜenie płytą

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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8. SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczenie i skropienie warstwy celem
utrwalenia nawierzchni nieulepszonej z tłucznia klinowanego klińcem drogi do przepompowni
w ramach zadania „Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego oraz kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego –II etap”.
1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych celem utrwalenia
powierzchni nawierzchni nieulepszonej z tłucznia klinowanego klińcem w ilości 231,3m2.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
− upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
− asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą InŜyniera.

2.3. Wymagania dla materiałów

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].

2.4. ZuŜycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
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Lp. Rodzaj lepiszcza ZuŜycie (kg/m2)

1 Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy
i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez InŜyniera.

2.5. Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego
jakości.

Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych przy
spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.

Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naleŜy stosować zbiornika walcowego leŜącego, ze względu na tworzenie się na
duŜej powierzchni cieczy „koŜucha” asfaltowego zatykającego później przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− szczotek mechanicznych,

zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być
wykonana z twardych elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać
miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek
wyposaŜonych w urządzenia odpylające,
− spręŜarek,
− zbiorników z wodą,
− szczotek ręcznych.

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka
powinna być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie
i regulowanie następujących parametrów:
− temperatury rozkładanego lepiszcza,
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
− obrotów pompy dozującej lepiszcze,
− prędkości poruszania się skrapiarki,
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
− dozatora lepiszcza.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było
moŜliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości

załoŜonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” .

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dostępem wody.

Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej
niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umoŜliwiające przepływ emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny
być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota
i kurzu przy uŜyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.
W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na
terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być
oczyszczona z kurzu przy uŜyciu spręŜonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe

nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy.
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek,

a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)

1
2

Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

od 140 do 150
od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
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JeŜeli do skropienia została uŜyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umoŜliwienia penetracji
lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zaleŜności od rodzaju uŜytej emulsji
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko
niezbędny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie
warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej
ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, Ŝe Wykonawca
powinien kontrolować dla kaŜdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane
właściwości

Badanie
według normy

1 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza

NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej
w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza
i kruszywa” [4].

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do

nawierzchni drogowych

8.2. Inne dokumenty

4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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9.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie na zjazdach z drogi W-W4 w ramach zadania „Uzbrojenie terenu
Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują
OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano
w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć między
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa
naturalne

Kruszywa
łamane śuŜel Badania

właściwości Podbudowa według
zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ
0,075 mm, % (m/m)

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2 do
10

od 2
do 12

PN-B-06714
-15 [3]

2 Zawartość nadziarna,
% (m/m), nie więcej niŜ 5 10 5 10 5 10

PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawartość ziarn nieforemnych
%(m/m), nie więcej niŜ 35 45 35 40 - -

PN-B-06714
-16 [4]

4 Zawartość zanieczyszczeń
organicznych, %(m/m), nie
więcej niŜ

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
[1]

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą I
lub II wg PN-B-04481, %

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

- - BN-64/8931
-01 [26]

6 Ścieralność w bębnie Los
Angeles
a) ścieralność całkowita po
pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niŜ
b) ścieralność częściowa po 1/5
pełnej liczby obrotów, nie
więcej niŜ

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
-42 [12]

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie
więcej niŜ 2,5 4 3 5 6 8

PN-B-06714
-18 [6]

8 Mrozoodporność, ubytek masy
po 25 cyklach zamraŜa-
nia, %(m/m), nie więcej niŜ

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714

-19 [7]

9
Rozpad krzemianowy i Ŝela-
zawy łącznie, % (m/m), nie - - - - 1 3

PN-B-06714
-37 [10]

PN-B-06714
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więcej niŜ -39 [11]
10 Zawartość związków siarki w

przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie więcej niŜ

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
-28 [9]

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niŜ:
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą

Na warstwę odsączającą stosuje się:
− Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
− piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą

Na warstwę odcinającą stosuje się:
− piasek wg PN-B-11113 [16],
− miał wg PN-B-11112 [15],
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyŜej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− wapno wg PN-B-30020 [19],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez InŜyniera.

Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.
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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. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem:

d

D

85

15
≤ 5 (1)

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w

milimetrach.
JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub

odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

O

d

90

50
≤ 1,2 (2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w

milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta
geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub
w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej
warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa
składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy
kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność
mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa
jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć.
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Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest

właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubości warstwy po zagęszczeniu,
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika

zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania,

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

próbnego przez InŜyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.

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. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań

Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padająca na jedno
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
dla kaŜdej partii kruszywa i

przy kaŜdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy
pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być
na bieŜąco przekazywane InŜynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki
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Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niŜ
raz na 5000 m2, lub według zaleceń InŜyniera.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla
kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2
≤ 2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w

obecności InŜyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.2. Równość podbudowy

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa

 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ
± 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa

Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,

6.4.8. Nośność podbudowy

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
− ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa o
wskaźniku

wnoś nie
mniejszym

Wskaźnik
zagęszczenia

IS nie
mniejszy niŜ

Maksymalne ugięcie
spręŜyste pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o
średnicy 30 cm, MPa

niŜ, % 40 kN 50 kN od pierwszego
obciąŜenia E1

od drugiego
obciąŜenia E2

60
80

120

1,0
1,0

1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie
materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu

ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności

metodą bezpośrednią
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki

metodą bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

Ŝelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w

bębnie Los Angeles
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i

drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. świr i mieszanka

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

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia

kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do

nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą
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29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych
ugięciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie na zjazdach z drogi W-W4w ramach zadania„Uzbrojenie terenu
Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – o grubości 20cm po
zagęszczeniu na powierzchni 719m2.

Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
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-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Właściwości kruszywa
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Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.

3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoŜa

Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z
zasadami określonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłoŜenie mieszanki,
− zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 10.
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11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.04

PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia
kamiennego pod drogę W-W4 w ramach zadania „Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku
Naukowo – Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.
.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.

Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako:
podbudowę pomocniczą o grubości 20cm – dla KR3 dla drogi W-W1 i zjazdu pod autostradę o
pow. 16071,45m2

podbudowę zasadniczą o grubości 20cm – dla KR4 w pasie drogi woj. o powierzchni 158m2

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się
z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.

1.3.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w SST „Wymagania ogólne” .

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023
[9], są:
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według
PN-B-11112 [8]:
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

InŜynier moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST.
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Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],
określonymi dla:
− klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
− klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŜy stosować
kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ:

- w tłuczniu
- w klińcu

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ:

35
40

30

50
50

35
2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej

niŜ:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

2,0
3,0

3,0
5,0

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie więcej niŜ:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

4,0
5,0

10,0
10,0

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie więcej niŜ:
- w klińcu
- w tłuczniu

30
nie bada
się

nie bada
się
nie bada
się

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zaleŜności od warstwy podbudowy
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Właściwości
Podbudowa
jednowarstwo
wa lub
podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, odsia-

nych na mokro, % m/m, nie więcej niŜ:
- w tłuczniu
- w klińcu

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niŜ:
- w tłuczniu i w klińcu

c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niŜ:
- w tłuczniu i w klińcu

d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niŜ:
- w tłuczniu i w klińcu

3
4

75

15

15

4
5

65

25

20
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-

12 [1], % m/m, nie więcej niŜ:
- w tłuczniu i w klińcu 0,2 0,3

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie więcej niŜ:
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- w tłuczniu
- w klińcu

40
nie bada się

45
nie bada się

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie
ciemniejsza

niŜ:
wzorcowa

2.4. Woda

Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłoŜenia klińca,
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa

grubego klińcem,
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

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. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone
w SST – 2.1.8. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”.

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową
tłuczniową powinna być ułoŜona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoŜa.
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W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym
gruntem podłoŜa warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek
nieprzenikania cząstek drobnych, wyraŜony wzorem:

15

85

15
D

d
≤

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo
odsączającej,

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie

zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń InŜyniera, z tolerancjami określonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy
podbudowy po zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości powyŜej
20 cm naleŜy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu
układarki albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. Zagęszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo
przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni.
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku
jej górnej krawędzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa
grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zagęszczania naleŜy uŜyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej
18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej
16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to
konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek próbny

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubości warstwy po zagęszczeniu,
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− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu do
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie
powinna być mniejsza niŜ 200 m.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

próbnego przez InŜyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera,
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone
w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne
ilości badań na
dziennej
działce
roboczej

Maksymalna
po-
wierzchnia
podbu-
dowy na jedno
badanie (m2)

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie

2 600

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

6000
i przy kaŜdej zmianie źródła
pobierania materiałów

6.3.2. Badania właściwości kruszywa

Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi.
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Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt
2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie
InŜyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób
losowy, w obecności InŜyniera.

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia
kamiennego

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłuŜna
w sposób ciągły planografem albo co
20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe
co 100 m w osi jezdni i na jej
krawędziach

6 Ukształtowanie osi w planie*)
co 100 m

7 Grubość podbudowy
Podczas budowy:

w 3 punktach na kaŜdej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na
400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ
raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy
nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy wykonać
w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od
szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji
projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].

Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej
o więcej niŜ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych
dróg.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nośność podbudowy

Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane

w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zaleŜności od kategorii ruchu

Kategoria ruchu
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy
uŜyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM I

E
WtórnyM II

E

Ruch lekki
Ruch lekko średni i średni

100
100

140
170

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30
cm, powinien być większy od 50 MPa.

Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
odkształcenia M II

E
do pierwotnego modułu odkształcenia M I

E
jest nie większy od 2,2.

I

E

II

E

M

M
≤ 2,2

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech
geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy
i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ
5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy
szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołoŜenie materiału i
powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie
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warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę
podbudowy.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 8. przepisy związane

8.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu
ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu
ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasiąkliwości

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporności metodą bezpośrednią

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ścieralności w bębnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do
nawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z tłucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa
przez obciąŜenie płytą

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości
nawierzchni planografem i łatą.

8.2. Inne dokumenty

Nie występują.
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12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D – 04.07.01a

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
WG PN-EN

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego drogi W-W4 w ramach zadania „Uzbrojenia terenu
Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.
.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót jak w pkt 1.1..

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg
PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest
prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P dla ruch KR3 o grubości 7cm
=16572,1m2
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P dla ruch KR4 o grubości 10cm
=163,2m2
Podbudowę z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1
do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki
betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D1), mm

ruchu

KR 1-2

KR 3-4

KR 5-6

AC16P, AC22P

AC16P, AC22P

AC16P, AC22P

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do
przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe.

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który moŜe być
ułoŜony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyróŜniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze
względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22.
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1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o
uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren
przechodzących przez określony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny
(D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa
część pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie
ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe

ACP – beton asfaltowy do warstwy podbudowy,
PMB – polimeroasfalt,
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren

kruszywa),
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren

kruszywa),
C – kationowa emulsja asfaltowa,
NPD – właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance

Determined; producent moŜe jej nie określać),
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe

dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowiązany),

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik
równości,

MOP – miejsce obsługi podróŜnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe

NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg
PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2.
Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe
według aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 – KR2 AC16P,
AC22P

50/70 __

KR3 –
KR4

AC16P,
AC22P

35/50 50/70 PMB 25/55-60

KR5 - KR6 AC16P,
AC22P

35/50 50/70 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70 35/50

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1

mm
PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50

2 Temperatura
mięknienia

°C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58

3 Temperatura zapłonu,
nie mniej niŜ

°C PN-EN 22592
[62]

230 240

4 Zawartość składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niŜ

%
m/m

PN-EN 12592
[28]

99 99

5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub
przyrost),
nie więcej niŜ

%
m/m

PN-EN 12607-1
[31]

0,5 0,5

6 Pozostała penetracja
po starzeniu, nie mniej
niŜ

% PN-EN 1426 [21] 50 53

7 Temperatura
mięknienia po
starzeniu, nie mniej
niŜ

°C PN-EN 1427 [22] 48 52

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartość parafiny,

nie więcej niŜ
% PN-EN 12606-1

[30]
2,2 2,2

9 Wzrost temp.
mięknienia po

°C PN-EN 1427 [22] 9 8
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starzeniu, nie więcej
niŜ

10 Temperatura
łamliwości Fraassa,
nie więcej niŜ

°C PN-EN 12593
[29]

-8 -5

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach,
wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien
być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C
oraz układ cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo
według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube ,
kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-
1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 1, tablica 1.1 , tablica 1.2 , tablica 1.3

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione.
Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych w
urządzenia do aeracji.

2.4. Środek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa
i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, moŜna zastosować
środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej
80%.

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez
producenta.

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta.

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i
poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin
stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z
urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować:
a) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub

aprobat technicznych
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591

[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”.
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni naleŜy stosować kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN
13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać
emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien
wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody
robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej
warstwy,

– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– walce ogumione
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą
korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny
powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z
metali lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach
o pH ≤ 4).

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami
samowyładowczymi w zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed
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wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników
uŜywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych
powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na
mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (, AC22P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są
w tablicach 4

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 5-
projektowanie funkcjonalne.
Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu

asfaltowego do warstwy podbudowy (projektowanie funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość AC16P

KR3-KR6
AC22P

KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do

31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50

0,063 2,0 12,0 2 11,0

Zawartość lepiszcza,
minimum*)

Bmin3,0 Bmin3,0

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli stosowana mieszanka mineralna
ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza

podaną wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik α według

równania:
d

650,2

ρ

α =
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Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
podbudowy, przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Właściwość

Warunki
zagęszczani

a wg PN-
EN

13108-20
[48]

Metoda i warunki
badania

AC16P AC22P

Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijan
ie, 2×75
uderzeń

PN-EN 12697-8 [33], p.
4

Vmin3,0

Vmax10

Vmin3,0

Vmax10

Odporność na
deformacje
trwałe

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 [38]

WTSAIR

1,0

PRDAIR

9,0

WTSAI

R1,0

PRDAIR

9,0

Odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijan
ie, 2×25
uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w

40°C z jednym cyklem
zamraŜania,

badanie w 15°C

ITSR70 ITSR70

Sztywność
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-
PR,

temp.10°C, częstość
10Hz

Smin1100

0

Smin1100

0

Odporność na
zmęczenie,
kategoria nie
niŜsza niŜ

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-
PR,

temp.10°C, częstość
10Hz

ε6-115 ε6-115

Odporność na
zmęczenie,
kategoria nie
niŜsza niŜ

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-
PR,

temp.10°C, częstość
10Hz

ε6-115 ε6-115

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce
(zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz
przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
takŜe wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia
do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo
sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej
temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ
30°C od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6.
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W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.

Tablica 6. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]

Asfalt 35/50

Asfalt 50/70
PMB 25/55-60

od 155 do 195

od 140 do 180
od 140 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek
(m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem
dopuszczalnych róŜnic ich składu:
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę
podbudowy z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein.

Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwę podbudowy, nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 14.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwę podbudowy z betonu
asfaltowego (pomiar łatą 4-metrową lub równowaŜną metodą) [65]

Klasa
drogi

Element nawierzchni
Maksymalna

nierówność podłoŜa
pod warstwę

podbudowy [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,

włączania i wyłączania
12

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP,
utwardzone pobocza

12

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
wyłączania, postojowe, jezdnie
łącznic, utwardzone pobocza

12

Z, L, D Pasy ruchu 15

JeŜeli nierówności  są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe.
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Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub
ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa
powinien być zapewniony odpływ wody.

Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić
materiałem o właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi
nawierzchni powierzchnia podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np.
zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo
innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.

5.5. Próba technologiczna

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu
sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu
naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym
produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki.

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości
składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą
segregację kruszywa.

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy
zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze
skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu
odcinka próbnego.

5.6. Odcinek próbny

Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i
układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
InŜynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a
długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich
materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania podbudowy.

Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez
InŜyniera technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7. Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia
połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni
ruchem.

PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie
połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i
zaleganiem wody między warstwami.

Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub
związanego), przed ułoŜeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być
wykonane w ilości podanej w tablicy 8.
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Tablica 8. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoŜa

Układana warstwa
asfaltowa

PodłoŜe pod warstwę
asfaltową

Ilość
pozostałego

lepiszcza [kg/m2

]
Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0
Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

0,5 - 0,7
Podbudowa z betonu
asfaltowego

Podbudowa z chudego betonu
lub gruntu stabilizowanego
spoiwem

0,3 - 0,51)

0,7 - 1,02)

1) zalecana emulsja o pH >4
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu

uzyskania membrany poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej
ryzyko spękań odbitych

Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne
lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te
naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu
przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być
niŜsza od temperatury podanej w tablicy 16. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w
wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
obniŜającym temperaturę mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić
wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót przed przystąpieniem do

robót
w czasie

robót

Warstwa podbudowy - 5 - 3

Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane
w tablicy 10.

Tablica 10. Właściwości warstwy AC [65]
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Typ i wymiar
mieszanki

Projektowana
grubość
warstwy

technologicznej
[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia

[%]

Zawartość
wolnych

przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]

AC16P,
KR1÷KR4 E)

5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,0 ÷ 10,0

AC22P,
KR1÷KR4 E)

7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,0 ÷ 10,0

AC16P,
KR5÷KR6 E)

5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 5,0 ÷ 10,0

AC22P,
KR5÷KR6 E)

7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 5,0 ÷ 10,0

AC16P,
KR3÷KR4 F)

5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 3,0 ÷ 10,0

AC22P,
KR3÷KR4 F)

7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 3,0 ÷ 10,0

AC16P,
KR5÷KR6 F)

5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,0 ÷ 10,0

AC22P,
KR5÷KR6 F)

7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,0 ÷ 10,0

E) projektowanie empiryczne,
F) projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką
wyposaŜoną w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu
dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe
gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Połączenia technologiczne

Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „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 InŜyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera).

6.3.2. 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 kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w
protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich
przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie.
InŜynier moŜe zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W
razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania

nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników,
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych
badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu
budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie
będzie przy nich obecny.

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej
warstwy podano w tablicy 11.
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Tablica 11. Rodzaj badań kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badań

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia a)

Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni a)

Właściwości przeciwpoślizgowe
a) do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna

próbka; w razie potrzeby liczba próbek moŜe zostać zwiększona (np.
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać
przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.

InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek
częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitraŜowe

Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją
uzasadnione wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie
własnych badań).

Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne
laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości
wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od
wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego.

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4.1. Uwagi ogólne

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się
wartości dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy
pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą
pracy.
 Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowej.

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz
ilość wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 19.

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości
grubości warstwy z reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier
ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co
najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku
częściowym.

Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na
określonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia

większa niŜ 6000 m2 lub
– droga ograniczona krawęŜnikami,

powierzchnia większa niŜ 1000 m2 lub
≤ 10

2. – mały odcinek budowy ≤ 10

NiezaleŜnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w
pojedynczym oznaczeniu nie moŜe być mniejsza od projektowanej grubości o więcej
niŜ 2,5 cm.

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz
zawartością wolnych przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych
podanych w tablicy 17. Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej
właściwości.

Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6
[32].

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie
moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niŜ 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w
punktach głównych łuków poziomych.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5%.

6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna

Do oceny równości podłuŜnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg
wszystkich klas technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-
metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc wysokość
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m.
Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].

Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg
wszystkich klas technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-
metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić
od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi
podłuŜnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów
nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od
dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i
związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny,
bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
podbudowy z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i

wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe
w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad
określonych w WT-2 [65] pkt 9.2.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P)
obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce

wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i

krawęŜników,
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie

są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych,

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów
występujących w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości
chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw –

Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda
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przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –

Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika
płaskości

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik
kształtu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o
powierzchniach powstałych w wyniku
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Część 6: Ocena właściwości powierzchni –
Wskaźnik przepływu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania
błękitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw –
Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek –
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Metody oznaczania odporności na
rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i
jamistości

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody
przez suszenie w suszarce z wentylacją

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i
nasiąkliwości

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości
wypełniacza – Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności
kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności
kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności
kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej
metodą gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
penetracji igłą

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
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zawartości wody w emulsjach asfaltowych –
Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwałości podczas magazynowania metodą
pozostałości na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw –
Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw –
Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie
wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla
asfaltów drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
rozpuszczalności

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
temperatury łamliwości Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
zawartości parafiny – Część 1: Metoda
destylacyjna

31. PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie
odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-
11

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-
12

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę

36. PN-EN 12697-
13

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-
18

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 18: Spływanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-
22

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 22: Koleinowanie
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39. PN-EN 12697-
27

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 27: Pobieranie próbek

40. PN-EN 12697-
36

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco –
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu
wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem
wypływowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
wartości pH emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu –
Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypełniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania –
Część 1: Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-
20

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania –
Część 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie
metodą Pierścienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do
mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba
bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
nawrotu spręŜystego asfaltów modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
odporności na magazynowanie modyfikowanych
asfaltów

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru
ciągliwości

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z
duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie
przyczepności emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii
deformacji
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58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
asfaltów modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1:
Specyfikacja zalew na gorąco

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2:
Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury
zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla
Clevelanda

63. PN-EN ISO
2592

Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –
Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych, Warszawa 2008

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych, Warszawa 2009

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D – 05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIĄśĄCA

WG PN-EN

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego dla drogi
W-W4 w ramach zadania „Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa
S1-3 w Jasionce”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem i odbiorem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 7.4.1.5.
Droga W-W4 posiada następujące grubości warstwy wiąŜącej:

• warstwa wiąŜąca dla kategorii ruchu KR4 o grubości 8cm – powierzchnia 160 m2 / granicy pasa
drogi wojewódzkiej /

• warstwa wiąŜąca dla kategorii ruchu KR3 o grubości 6cm – powierzchnia 16298,6m2 na
pozostałym odcinki drogi W-W4

Warstwę wiąŜącą z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego
o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1.

Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2

KR 3-4

KR 4-5

AC11W 2), AC16W

AC16W, AC22W

AC16W, AC22W

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR3÷KR6

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i
rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe.

1.4.2. Warstwa wiąŜąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułoŜona na istniejącej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyróŜniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar
kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących
przez określony zestaw sit.
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1.4.8. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM
[68].

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej
PMB - polimeroasfalt,
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;

producent moŜe jej nie określać),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),

MOP - miejsce obsługi podróŜnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe

NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w
tablicy 2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

Gatunek lepiszczaKategoria
ruchu

Mieszanka
ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 – KR2 AC11W,AC16W 50/70 -

KR3 – KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60

KR5 – KR6 AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Rodzaj asfaltuLp. Właściwości
Metoda
badania 35/50 50/70

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 50÷70

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54
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3 Temperatura zapłonu,
nie mniej niŜ °C PN-EN 22592 [62] 240 230

4 Zawartość składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niŜ

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
nie więcej niŜ

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5

6 Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niŜ % PN-EN 1426 [21] 53 50

7 Temperatura mięknienia
po starzeniu, nie mniej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 52 48

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartość parafiny,

nie więcej niŜ % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2

9 Wzrost temp. mięknienia
po starzeniu, nie więcej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 8 9

10 Temperatura łamliwości
Fraassa, nie więcej niŜ °C PN-EN 12593 [29] -5 -8

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać
automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt
2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać
w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji.

2.4. Środek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki
mineralno-asfaltowej na działanie wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda
C [34] wynosiła co najmniej 80%.

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego
samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją
ograniczającymi, naleŜy stosować:
a) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat

technicznych
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-
EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się
moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– walce ogumione
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Asfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do
transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy
emulsjach o pH ≤ 4).

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w
zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do
transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 5 - projektowanie
funkcjonalne.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wiąŜącej i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Właściwość AC16W

KR3-KR6
AC22W

KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do

31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
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2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0

Zawartość lepiszcza, minimum*)

Bmin3,0 Bmin3,0
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki

mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to
do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć przez

współczynnik α według równania:
d

650,2

ρ

α =

Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej przy ruchu
KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Właściwość

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN

13108-20 [48]

Metoda i warunki badania AC16P AC22P

Zawartość wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin3,0

Vmax7,0

Vmin3,0

Vmax7,0

Odporność na
deformacje trwałe

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

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

[38]

WTSAIR0,

3

PRDAIR5,

0

WTSAIR0,3

PRDAIR5,0

Odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40oC z

jednym cyklem zamraŜania,
badanie w 15oC

ITSR80 ITSR80

Sztywność
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
temp.10oC, częstość 10Hz Smin9000 Smin9000

Odporność na
zmęczenie, kate-
goria nie niŜsza niŜ

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
temp.10oC, częstość 10Hz ε6-115 ε6-115

Odporność na
zmęczenie, kate-
goria nie niŜsza niŜ

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
temp.10°C, częstość 10Hz

ε6-115 ε6-115

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub
pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C
dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu
drogowego 35/50.

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30°C od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
podanej w tablicy 6. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.

Tablica 6. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50

Asfalt 50/70

PMB 25/55-60

od 155 do 195

od 140 do 180

od 140 do 180

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

5.4. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiąŜącą lub wyrównawczą z
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein.

W wypadku podłoŜa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności naleŜy
przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt
8.7.2 [65]. Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoŜa z warstwy starej
nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar łatą 4-metrową lub równowaŜną metodą) [65]

Klasa drogi Element nawierzchni
Maksymalna nierówność

podłoŜa pod warstwę
wiąŜącą [mm]

A, S,
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania
i wyłączania 9

GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza 10

G
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza

10

Z Pasy ruchu 12

JeŜeli nierówności  są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe.
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją

ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony
odpływ wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie
oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw
wg punktu 5.7.

Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy wyrównać
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.

Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o
właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata.

JeŜeli podłoŜe jest nieodpowiednie, to naleŜy ustalić, jakie specjalne środki naleŜy podjąć przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm
lub aprobat technicznych.

Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.

5.5. Próba technologiczna

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia
w obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą
roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa.

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie
lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą
określoną w PN-EN 12697-27 [39].
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Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.

5.6. Odcinek próbny

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków
zagęszczania.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na
odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do
wykonania warstwy.

Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7. Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem.

PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między
warstwami.

Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa asfaltowa), przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej z
betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3
÷ 0,5 kg/m2, przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki ; jeśli

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość lepiszcza do
skropienia, które po ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.

Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione
podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy
8. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym
temperaturę mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiąŜącej lub
wyrównawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót

przed przystąpieniem do robót w czasie robót

Warstwa wiąŜąca 0 +2

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15.

Tablica 9. Właściwości warstwy AC [65]

Typ i wymiar
mieszanki

Projektowana
grubość warstwy
technologicznej

[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia

[%]

Zawartość wolnych
przestrzeni w

warstwie
[%(v/v)]

AC11W, KR1÷KR2 E) 4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0

AC16W, KR1÷KR2 E) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0
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AC16P, KR3÷KR6 E) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0

AC22P, KR3÷KR6 E) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0

AC16P, KR3÷KR4 F) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0

AC22P, KR3÷KR4 F) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0

AC16P, KR5÷KR6 F) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0

AC22P, KR5÷KR6 F) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0
E) projektowanie empiryczne,
F) projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Połączenia technologiczne

Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.6 [65].

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „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 InŜyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera).

6.3.2. 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 kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać InŜynierowi na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
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– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania
odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie
będzie przy nich obecny.

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj badań kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badań

1

1.1
1.2
1.3
1.4

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

Warstwa asfaltowa

Wskaźnik zagęszczenia a)

Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni a)

Właściwości przeciwpoślizgowe
a) do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2

nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek
moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.

InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do
badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być
mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitraŜowe

Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).

Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni
lub wskaźnika zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony
Zamawiającego.
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6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek,
dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.
 Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od
projektu o wartości podane w tablicy 17.

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z
reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni,
[%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ

6000 m2 lub
– droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia

większa niŜ 1000 m2 lub
2. – mały odcinek budowy

≤ 10

≤ 15

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej
grubości warstw etapu 1 ÷ 15%

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością
wolnych przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to
kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.

Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie moŜe wykroczyć poza wartości
dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niŜ 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach
głównych łuków poziomych.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.

6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna

Do oceny równości podłuŜnej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i
klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10
m. Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
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Do oceny równości poprzecznej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody
równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na
kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona
w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji
projektowej o ± 5 cm.
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane
w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.

Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe w razie
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt
9.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników,
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)

1. Wymagania ogólne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków,
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie

składu ziarnowego – Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4:

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6:
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu
kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem
metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10:
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zagęszczonego wypełniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w
suszarce z wentylacją

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda
piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
działanie czynników atmosferycznych – Część 1:
Oznaczanie mrozoodporności

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury

mięknienia – Metoda Pierścień i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody

w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na

sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas
magazynowania metodą pozostałości na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza
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chemiczna
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4:

Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na działanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów
drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury

łamliwości Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości

parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna
31. PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1:
Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie
gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie
zawartości wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie
wraŜliwości na wodę

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar
temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie
lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie
próbek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie
grubości nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH
emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1:
Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
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bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu

spręŜystego asfaltów modyfikowanych
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na

magazynowanie modyfikowanych asfaltów
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości

lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy

asfaltowych metodą testu wahadłowego
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności

emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii
deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew
na gorąco

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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14. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D – 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA ŚCIERALNA

WG PN-EN

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego drogi
W-W4 w ramach zadania w ramach zadania „Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo –
Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowe specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 7.4.1.5.
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego drogi W-W4 - AC11S o grubości 5cm i powierzchni 16229,5m2

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do
KR4 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego
o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2

KR 3-4

AC5S, AC8S, AC11S

AC8S, AC11S

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i
rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe.

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami
pojazdów.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyróŜniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących
przez określony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM
[68].

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
PMB – polimeroasfalt,
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C – kationowa emulsja asfaltowa,
NPD – właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;

producent moŜe jej nie określać),
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
MOP – miejsce obsługi podróŜnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2.2. Lepiszcza asfaltowe

NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w
tablicy 2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 – KR2
AC5S, AC8S,

AC11S 50/701), 70/100

KR3 – KR4 AC8S, AC11S 50/70 1)

PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65

1) Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura
nawierzchni wynosi poniŜej -28°C (region północno-wschodni i tereny podgórskie)

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Rodzaj asfaltu
Lp. Właściwości

Metoda
badania 50/70 70/100

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

3 Temperatura zapłonu,
nie mniej niŜ °C PN-EN 22592 [62] 230 230

4 Zawartość składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niŜ

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
nie więcej niŜ

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



6 Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niŜ % PN-EN 1426 [21] 50 46

7 Temperatura mięknienia
po starzeniu, nie mniej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 48 45

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartość parafiny,

nie więcej niŜ % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2

9 Wzrost temp. mięknienia
po starzeniu, nie więcej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 9 9

10 Temperatura łamliwości
Fraassa, nie więcej niŜ °C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać
automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1,
tablica 3.2 , tablica 3.3.

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać
w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji.

2.4. Środek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki
mineralno-asfaltowej na działanie wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda
C [34] wynosiła co najmniej 80%.

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w

warunkach określonych przez producenta.

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego
samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją
ograniczającymi, naleŜy stosować:
a) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat

technicznych
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-
EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe
na gorąco.

Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się
moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– lekka rozsypywarka kruszywa,
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów

Asfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do
transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy
emulsjach o pH ≤ 4).

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w
zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do
transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 5

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy ścieralnej dla KR3-KR4 [65]

Właściwość Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S

Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -

11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85

5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55

0,125 8 20 8 22
0,063 6 12,0 6 12,0
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Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin6,4 Bmin6,2
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej
zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik α według równania:

d

650,2

ρ

α =

Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu
KR3 ÷ KR4 [65]

Właściwość
Warunki

zagęszczania
wg PN-EN

13108-20 [48]

Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11

Zawartość wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmin2,0

Vmax4

Vmin2,0

Vmax4

Odporność na
deformacje trwałe

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 [38]

WTSAIR0,30

PRDAIR5,0

WTSAIR0,30

PRDAIR5,0

Odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamraŜania,

badanie w 15°C

ITSR90 ITSR90

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub
pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C
dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30oC od najwyŜszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.

Tablica 6. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70

Asfalt 70/100

PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

od 140 do 180

od 140 do 180

od 130 do 180

od 130 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników,
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach.

5.4. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe ( warstwa wiąŜąca ) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej
powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein.
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5.5. Próba technologiczna

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia
w obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą
roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa.

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie
lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą
określoną w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.

5.6. Odcinek próbny

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków
zagęszczania.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na
odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do
wykonania warstwy ścieralnej.

Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7. Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem.

PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między
warstwami.

Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. z warstwy wiąŜącej asfaltowej), przed ułoŜeniem warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe
lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki ; jeśli

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość lepiszcza do
skropienia, które po ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.

Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione
podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy
7. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym
temperaturę mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robót w czasie robót

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 8.
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Tablica 8. Właściwości warstwy AC [65]

Typ i wymiar
mieszanki

Projektowana
grubość warstwy
technologicznej

[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia

[%]

Zawartość wolnych
przestrzeni w

warstwie
[%(v/v)]

AC5S, KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0

AC8S, KR1-KR2 2,5 ÷ 5,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0

AC11S, KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0

AC8S, KR3-KR4 2,5÷4,5 ≥ 97 2,0÷5,0

AC11S, KR3-
KR4

3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0÷5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Połączenia technologiczne

Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.6 [65].

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „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 InŜyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera).

6.3.2. 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 kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia
uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
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– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania
odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie
będzie przy nich obecny.

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badań kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badań
1

1.1
1.2
1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia a)

Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni a)

Właściwości przeciwpoślizgowe
a) do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie

potrzeby liczba próbek moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.

InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do
badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być
mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitraŜowe

Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).

Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni
lub wskaźnika zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony
Zamawiającego.

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.8 [65].
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Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek,
dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.
 Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od
projektu o wartości podane w tablicy 15.

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z
reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki
częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni,
[%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ

6000 m2 lub
– droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia

większa niŜ 1000 m2 lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m2

2. – mały odcinek budowy lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m2

≤ 10

≤ 15

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej
grubości warstw etapu 1 ÷ 15%

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością
wolnych przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to
kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.

Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 13, nie
moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niŜ 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach
głównych łuków poziomych.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.

6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna

Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L
naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej, mierząc
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana
równość podłuŜna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą
przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną
powierzchnią.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłuŜnej warstwy
ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z nie powinna być większa niŜ 8 mm. Badanie wykonuje się według
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina.
Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu,
nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niŜ podana w tablicy
11. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 11. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni
Wartości odchyleń

równości poprzecznej
[mm]

A, S
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
włączania i wyłączania ≤ 6

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza ≤ 8

G
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
utwardzone pobocza

≤ 8

Z Pasy ruchu ≤ 9

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyŜszych klas
powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony
testowej.

Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niŜ co 50 m na
nawierzchni zwilŜanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość
przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych
jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się róŜnicę wartości
średniej E(µ) i odchylenia standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie
powinna być większa niŜ 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niŜ
10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie moŜna wykonać pomiarów z
prędkością 60 lub 90 km/h (np. dojazd do skrzyŜowania), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika
tarcia nie powinny być niŜsze niŜ 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od
4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].

JeŜeli warunki atmosferyczne uniemoŜliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien być on zrealizowany z najmniejszym moŜliwym opóźnieniem.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny
być mniejsze niŜ podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach
lub na dojazdach do skrzyŜowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być
niŜsze niŜ 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.

Tablica 12. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem
okresu gwarancyjnego [65]

Miarodajny współczynnik tarcia
przy prędkości zablokowanej
opony względem nawierzchniKlasa drogi Element nawierzchni

60 km/h 90 km/h

Pasy ruchu - ≥ 0,37
A, S Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie

łącznic ≥ 0,44 -

Z Pasy: ruchu
≥ 0,36 -

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
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Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji
projektowej o ± 5 cm.
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane
w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.

Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe w razie
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt
9.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników,
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Szczególowe specyfikacje techniczne (SST)

1. Wymagania ogólne
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10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w
niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków,
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie

składu ziarnowego – Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4:

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6:
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu
kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem
metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10:
Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zagęszczonego wypełniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w
suszarce z wentylacją

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda
piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
działanie czynników atmosferycznych – Część 1:
Oznaczanie mrozoodporności

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na
działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury
mięknienia – Metoda Pierścień i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody
w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas
magazynowania metodą pozostałości na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza
chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na działanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów
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drogowych
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury

łamliwości Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości

parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna
31. PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1:
Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie
gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie
zawartości wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie
wraŜliwości na wodę

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar
temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie
lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie
próbek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie
grubości nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH
emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1:
Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu
spręŜystego asfaltów modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na
magazynowanie modyfikowanych asfaltów

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości
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lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy

asfaltowych metodą testu wahadłowego
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności

emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii
deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew
na gorąco

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i
palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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15. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej związanych drogą W-W4 w ramach zadania „Uzbrojenia terenu
Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.
.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana do wykonania nawierzchni na zjazdach
indywidualnych.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. 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.

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST„Wymagania ogólne” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w SST „Wymagania ogólne” . 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

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, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
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Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm,
− na grubości± 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brązowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być
mniejsza niŜ 60 MPa.

Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niŜ 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest
wystarczająca, jeŜeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych

nie jest większe niŜ 20%.
2.2.7. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosić nie więcej niŜ 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy
nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki

betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być
barwniki nieorganiczne.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST„Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna

stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ułoŜenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.

Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

5.2. PodłoŜe

PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].

Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami
określonymi w SST 2.1.8. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, moŜe stanowić:
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie.

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować
krawęŜniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawęŜników zgodne
z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez InŜyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. Podsypka powinna być

zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest
ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej
i zaakceptowanego przez InŜyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.

Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana
do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

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 SST.

NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta
wyników bieŜących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek ułoŜonych w nawierzchni).

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 InŜynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy

Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności
z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych
i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 niniejszej SST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłuŜne

Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać ± 1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były
przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci
InŜynier.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
pkt 6 dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoŜa,
− ewentualnie wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki,
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− ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki.
Zasady ich odbioru są określone w SST „Wymagania ogólne”.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na
tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład,

wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-

03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika
piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
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16. SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.01

UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem
powierzchniowym skarp, rowu na wlotach przepustu pod koroną drogi do przepompowni
w ramach zadania „Budowa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego oraz kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Rozbudowa Podkarpackiego Parku
Naukowo- Technologicznego –II etap. Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku
Naukowo – Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z wykonaniem umocnienia skarp.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów następującymi
sposobami:

• humusowaniem, obsianie
• zastosowaniem elementów prefabrykowanych aŜurowych wypełnionych humusem

i obsianych trawą do umocnienia wlotów i wylotów przepustów na powierzchni 48m2;

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części
organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu .

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów objętymi niniejszą SST są:
• ziemia urodzajna,
• nasiona traw
• zaprawa cementowa,
• elementy prefabrykowane,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia
urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wątpliwych InŜynier moŜe zlecić wykonanie badań w celu
stwierdzenia, Ŝe ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
a) a) optymalny skład granulometryczny:
- - frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- - frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) d) kwasowość pH ≥ 5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków naleŜy stosować zaprawy cementowe
zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.6. Elementy prefabrykowane

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.

KrawęŜniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji szczegółowy skład mieszaniny na
podstawie:

• orzeczenia wydanego po badaniach składników mieszaniny z gruntem
w specjalistycznym instytucie naukowo-badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub
innej uprawnionej jednostce, względnie,

• wyników prób dokonanych na odcinku próbnym (poletku doświadczalnym)
utworzonym na umacnianej powierzchni.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:

• równiarek,
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• ew. walców gładkich, Ŝebrowanych lub ryflowanych,
• ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
• wibratorów samobieŜnych,
•   płyt ubijających,
• ew. sprzętu do podwieszania i podciągania,
• hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy (np. włóki obręczowo-

pierścieniowej, brony chwastownika - zgrzebła, wałowłóki),
• cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węŜy do podlewania (miejsc

niedostępnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co
najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej
krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza
podnóŜe skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu
i zagęszczeniu, w zaleŜności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy naleŜy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5
cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. UłoŜoną warstwę ziemi urodzajnej naleŜy zagrabić
(pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw
i roślin motylkowatych polega na:
a) a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- - humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych
i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków
siedliskowych (rodzaju podłoŜa, wystawy oraz pochylenia skarp),

c) c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz
pkt 5.4) metodą mulczowania lub hydromulczowania.
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W okresach posusznych naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

5.7. Układanie elementów prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp
i rowów są:

• płyty betonowe aŜurowe – otwory wypełnione humusem i obsiane trawą
PodłoŜe, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być

zagęszczone do wskaźnika Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podłoŜu naleŜy ułoŜyć podsypkę
cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy
prefabrykowane naleŜy układać zgodnie z dokumentacją projektową . 

Spoiny pomiędzy płytami naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku
1:2 i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST,
oraz na sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być
większa niŜ 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą
występować wyŜłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.5. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
• wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
• dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-B-
11104:1960

Materiały kamienne. Brukowiec

2. PN-B-
11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka

3. PN-B-
11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-
12074:1998

Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-
12099:1997

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody
badań

6. PN-B-
14501:1990

Zaprawy budowlane zwykłe
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7. PN-B-
19701:1997

Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności

8. PN-P-
85012:1992

Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

9. PN-R-
65023:1999

Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

10. PN-S-
02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

11. PN-S-
96035:1997

Drogi samochodowe. Popioły lotne

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i
obrzeŜa chodnikowe

8.2. Inne materiały

14.14. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,
1979.

15.15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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17.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 2.1.14.

PRZEPUSTY  POD ZJAZDAMI
1. WSTĘP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami
z drogi W-W4 ramach zadania „Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo –
Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami indywidualnym:

• przepust Ø 50 o długości 6m pod zjazdem do stacji trafo
• dwa przepusty Ø 50 o długości 6m pod zjazdami do przepompowni
• dwa przepusty Ø 60 o długości 10m pod zjazdami do pól

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.

1.3.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych
lub Ŝelbetowych.

1.3.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie
i podtrzymująca nasyp zjazdu.

1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w SST „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych
rur betonowych, objętych niniejszą SST, są:
− prefabrykaty rurowe,
− kruszywo do betonu,
− cement,
− woda,
− mieszanka pod ławę fundamentową,
− drewno na deskowanie,
− materiały izolacyjne,
− zaprawa cementowa.
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2.3. Prefabrykaty rurowe

Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową
i SST. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne
pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza
5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym

i odwodnionym podłoŜu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów
powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa naleŜy składować w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. PodłoŜe
składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien
spełniać wymagania PN-B-19701 [7].

NaleŜy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy
B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cement naleŜy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-
06712 [5].

2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych
przepustów powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materiały izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych zastosowano:
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10],
− papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] dotyczy izolacji styków,

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niŜszej niŜ M 12 i spełniać
wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
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− koparek,
− betoniarek,
− dozowników wagowych do cementu,
− sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport materiałów

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

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
− odwodnienia,
− czasowego przełoŜenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym

będzie wykonywany przepust,
− wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
− innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę
fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu,
ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naleŜy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było
przystąpić do wykonywania przepustu.

5.4. Ława fundamentowa pod przepust

Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa moŜe być

wykonana:
− z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
− dla wymiarów w planie ± 5 cm,
− dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm.

5.5. Układanie prefabrykatów rurowych

Układanie rur betonowych lub Ŝelbetowych naleŜy wykonać wg BN-74/9191-01 [18].
Styki rur naleŜy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9
zaakceptowanym przez InŜyniera.

5.6. Ścianki czołowe

Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” naleŜy wykonać
wg PN-B-06251 [3].

Betonowanie naleŜy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie
mniejsza niŜ B-30.
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Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, naleŜy
zagruntować przez:
− smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przez InŜyniera.

5.7. Zasypka przepustów

Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) naleŜy układać jednocześnie z obu stron
przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność
zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej
próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%.

Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją
projektową i SST.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót

Kontrolę jakości robót naleŜy wykonać zgodnie z SST D-03.01.01 „Przepusty pod
koroną drogi” pkt 6, oraz SST.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE NORMY

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementów budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania

techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i

ochrony w środowisku agresywnych wód
gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład,

wymagania i ocena zgodności
8. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

9. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco

10. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
11. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
12. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone

podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem.
13. BN-88/6731-
08

Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-79/6751-
01

Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa
asfaltowa na taśmie aluminiowej

15. BN-88/6751- Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
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03
16. BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur

betonowych i Ŝelbetowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
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18. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01

KRAWĘśNIKI BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych
drogi W-W4 w ramach zadania „Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo –
Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.
.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem krawęŜników:
− betonowych na ławie betonowej z oporem,
− betonowych wtopionych na ławie betonowej z oporem – długość 338mb.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające nawierzchnie
drogowe.

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w SST „Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
− krawęŜniki betonowe,
− piasek na podsypkę i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki.

2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników
betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje
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W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje
krawęŜników betonowych:
− prostokątne ścięte - rodzaj „a”,
− prostokątne - rodzaj „b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się
odmiany:
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się na:
− gatunek 1 - G1,
− gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary

Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.

Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawęŜnik rodzaju „a”

b) krawęŜnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników
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Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników, cm

krawęŜni
ka

krawęŜnik
a

l b h c d r

U a 100
15 30 max. 7 max. 15

1,0

D b 100 15 30 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b, h ± 3 ± 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawęŜników 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 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość

wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2

Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroŜy

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:

- liczba max 2

- długość, mm, max 20

- głębokość, mm, max 6

2.4.3. Składowanie

KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
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KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ
szerokość krawęŜnika.

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników

Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B
30. W przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa
krawęŜników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się:
− nasiąkliwością, poniŜej 4%,
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ
„32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. 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 niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 12,5, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej,
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− ubijaków ręcznych . 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport krawęŜników

KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy.
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami

w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].

Kruszywa moŜna 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 naleŜy 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 SST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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 [16].

5.3.1. Ława betonowa

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy
gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników

Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić
12 cm.
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Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu
krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej

Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.4. Wypełnianie spoin

Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić
Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników
ustawionych na ławie betonowej.

Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową
nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawęŜników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań
InŜynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością
do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez
przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników
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

NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być

zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
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Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na
kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać
1 cm.

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać
± 2 cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników

Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi

± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej,

które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach

na kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną
powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm,

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. świr i mieszanka
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8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności

11.
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i
obrzeŜa chodnikowe

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

8.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
1979 i 1982 r.
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19. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 09.01.01
ZIELEŃ DROGOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z załoŜeniem i pielęgnacją zieleni drogowej drogi W-W1
w ramach zadania „Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo –
Technologicznego Strefa S1-3 w Jasionce”.
 . 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
humusowaniem / grubość humusu 5cm / i obsianiem trawą powierzchni 22341m2

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami
rośliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o
wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleŜności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana,

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion róŜnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
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2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy naleŜy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

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 stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do

gazonów lub krawęŜników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3
cm nad terenem,

− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami

mineralnymi oraz starannie wyrównana,
− przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub

zagrabić,
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST

przewiduje inaczej,
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba Ŝe SST przewiduje inaczej,
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez
wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego,

− mieszanka nasion trawnikowych moŜe być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

5.2.2. Pielęgnacja trawników

NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
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− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą

połowę października),
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku
wysianej trawy,

− chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym
działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od
załoŜenia trawnika.

Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki
nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych
porach roku:
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
− od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
− ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

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. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
− ilości rozrzuconego kompostu,
− prawidłowego uwałowania terenu,
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
− gęstości zasiewu nasion,
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT

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

Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i

wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róŜ),
− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róŜ na

kwietnikach.

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, SST i wymaganiami

InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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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

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej,

rozrzucenie kompostu,
− zakładanie trawników,
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawoŜenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m2 kwietnika obejmuje:
− przygotowanie podłoŜa (wymiana gleby, dodanie kompostu),
− dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,
− zasadzenie materiału roślinnego,
− pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie, zabezpieczenie na okres zimy.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
− roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,
− dostarczenie materiału roślinnego,
− pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawoŜenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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20. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego drogi W-W4 w ramach zadania
„Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa S1-3 w
Jasionce”.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o
nawierzchni twardej na skrzyŜowaniu drogi wojewódzkiej i na drodze W-W4.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz
innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.

1.3.2. Znaki podłuŜne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.

1.3.3. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.

1.3.4. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne
określające szczególne miejsca na nawierzchni.

1.3.5. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalników, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwyŜszonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.

1.3.6. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości
od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.3.7. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas uŜytkowania wynosi do 6
miesięcy.

1.3.8. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST„Wymagania ogólne” .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” .
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w SST „Wymagania ogólne” .

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

KaŜdy materiał uŜywany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi
posiadać aprobatę techniczną.

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości jego lub InŜyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one
wymaganiom określonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub
akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami
technicznymi POD-97” [4].

2.4. Oznakowanie opakowań

Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na
kaŜdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:
− nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,
− masę brutto i netto,
− numer partii i datę produkcji,
− informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego,
− ewentualne wskazówki dla uŜytkowników.

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe
wymagania określone są w „Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg

2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą
grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała
stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować
w układach jedno- lub wieloskładnikowych.

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię
pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.
 Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata
techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna
przekraczać w materiałach do znakowania:
− cienkowarstwowego 30% (m/m),
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Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny
(jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niŜ 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów
zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji
zagraŜających zdrowiu ludzi i powodujących skaŜenie środowiska.

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość
swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy
składowania w warunkach określonych przez producenta.

Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania
słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:
a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC,
c) pozostałych materiałów - poniŜej 40oC.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności od
zakresu robót, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu,
zaakceptowanego przez InŜyniera:
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia

odpylające) oraz szczotek ręcznych,
− malowarek,
− sprzętu do badań, określonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg

Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w pojemnikach
zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2].

Materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
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5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosić co najwyŜej 85%.

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej.
Nierównomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróŜniają się od starej
nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niŜ 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych naleŜy ustalić w SST wymagania
wobec materiału do znakowania nawierzchni.

5.4. Przygotowanie podłoŜa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu
wymienionego w SST i zaakceptowanego przez InŜyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
być czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, moŜna wykonać
przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji
o znakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazaniach InŜyniera.

Do wykonania przedznakowania moŜna stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Początek i koniec znakowania naleŜy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco
czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, moŜna przedznakowania nie wykonywać.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów,
a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami.

Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania naleŜy wymieszać
w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania
zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do
malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie
wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się koŜuch.

Farbę naleŜy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy
grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki.
Ilość farby zuŜyta w czasie prac, określona przez średnie zuŜycie na metr kwadratowy nie moŜe
się róŜnić od ilości ustalonej, więcej niŜ o 20%.

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy uŜyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziałem linii .W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość
sprzętu naleŜy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje InŜynier na wniosek Wykonawcy.
.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

6.2. Badanie przygotowania podłoŜa i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie
czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialność w dzień

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą
oznakowania.

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania
stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2,
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx.

Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem
luminancji wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania
świeŜego, barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1,

Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym moŜe być zastąpiony
pomiarem współczynnika luminancji β, wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika β powinna
wynosić dla oznakowania świeŜego, barwy:
− białej, co najmniej 0,60,
− Ŝółtej, co najmniej 0,40.

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego barwy:
− białej, po 12 miesiącach uŜywalności, co najmniej 0,30,
− Ŝółtej, po 1 miesiącu uŜywalności, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leŜeć w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty naroŜne:
Punkt naroŜny 1 2 3 4

Oznakowanie białe: x
y

0,4
0,4

0,3
0,3

0,3
0,3

0,34
0,38

Oznakowanie Ŝółte: x
y

0,5
0,4

0,5
0,5

0,5
0,5

0,43
0,48

6.3.1.2. Widzialność w nocy

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL,
określany wg POD-97 [4].

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeŜego w stanie
suchym, barwy:
− białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1.

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego:
a) cienkowarstwowego barwy:
− białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1,
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6.3.1.3. Trwałość oznakowania

Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zuŜycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
porównania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie
eksploatacji oznakowania wykonanego:
− farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5,
− pozostałymi materiałami, co najmniej 6.

6.3.1.4. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym Ŝe nie moŜe przekraczać 2 godzin.

6.3.1.5. Grubość oznakowania

Grubość oznakowania, tj. podwyŜszenie ponad górną powierzchnię nawierzchni,
powinna wynosić dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyŜej 800

µm,
wana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego.

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza
przed rozpoczęciem kaŜdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
− sprawdzenie oznakowania opakowań,
− wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
− pomiar wilgotności względnej powietrza,
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
− badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:
− pomiar grubości warstwy oznakowania,
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4],
− wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych,
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową

i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3],
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłoŜenia materiału) na całej szerokości linii,
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4].

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze
(300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, InŜynier moŜe
zlecić wykonanie badań:
− widzialności w dzień,
− widzialności w nocy,
− szorstkości,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod
określonych w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą
wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiający.
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6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materiał do
znakowania
cienkowarst
woego

1 Zawartość składników lotnych w
materiałach do znakowania
- rozpuszczalników organicznych
- rozpuszczalników aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalników

chlorowanych

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)

≤ 30
≤ 10
0

2 Współczynnik luminancji Q w świetle
rozproszonym dla oznakowania
świeŜego barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
- Ŝółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
≥ 130
≥ 100

3 Współczynnik luminancji β dla
oznakowania świeŜego barwy
- białej współcz. β ≥ 0,60

4 Powierzchniowy współczynnik
odblasku dla oznakowania świeŜego w
stanie suchym barwy:
- białej mcd m-2 lx-1

≥ 300

5 Szorstkość oznakowania
- świeŜego
- uŜywanego (po 3 mies.)

wskaźnik
SRT
SRT

≥ 50
≥ 45

6. Trwałość oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcieńczalnymi
- pozostałymi materiałami

wskaźnik
wskaźnik

≥ 5
≥ 6

7. Czas schnięcia materiału na
nawierzchni

h ≤ 2

8. Okres stałości właściwości materiałów
do znakowania przy składowaniu

miesięcy ≥ 6

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać
następującym warunkom:
− szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5 mm,
− długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co najwyŜej

o 150 mm,
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od
średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50 mm długości wymaganej,

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt
6, dały wyniki pozytywne.
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zaleŜności od przyjętego sposobu
wykonania robót, moŜe być dokonany po:
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
− przedznakowaniu,

7.3. Odbiór ostateczny

Odbioru ostatecznego naleŜy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.

7.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4].

Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
− na odcinkach zamiejskich co najmniej 12 miesięcy.
W niektórych przypadkach moŜna rozwaŜać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla
oznakowań:
a) cienkowarstwowych
− dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie

w przypadku nawierzchni, których czas uŜytkowania jest krótszy niŜ jeden rok oraz dla
oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i
znakowanie. Wymagania podstawowe.

8.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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21. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego drogi W-W4 w ramach zadania
„Uzbrojenia terenu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Strefa S1-3
w Jasionce”.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
− znaków ostrzegawczych,
− znaków zakazu i nakazu,
− znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.3.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść
znaku. Tarcza moŜe być wykonana z róŜnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.

1.3.3. Lico znaku - przednia część znaku, słuŜąca do podania treści znaku. Lico znaku moŜe być
wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach
szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moŜe być zatopione w
tarczy znaku.

1.3.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdroŜnym).

1.3.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), na którym zamocowana jest tarcza znaku,
wraz z elementami słuŜącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).

1.3.6. Znak nowy - znak uŜytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesięcy od daty produkcji.

1.3.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w SST „Wymagania ogólne” .
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2.2. Aprobata techniczna dla materiałów

KaŜdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,
musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe
powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane
inne rozwiązania zaakceptowane przez InŜyniera.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją
Wykonawcy zaakceptowaną przez InŜyniera.

Konstrukcje wsporcze moŜna wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie
innych kształtowników, zaakceptowanych przez InŜyniera.

Wymiary i najwaŜniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i
kątowników podano w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [9]

Średnica Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki
zewnętrzna

mm
ścianki

mm
kg/m średnicy

zewnętrznej
grubości
ścianki

70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3 ± 1,25 % ± 15 %

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej
normy zaakceptowanej przez InŜyniera.

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci
łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze
rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek
wymiarowych.

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:

− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,
− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej 3 m z naddatkiem

5 mm na kaŜde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla
długości dokładnych.

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać
1,5 mm na 1 m długości rury.

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R
55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-
02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11].
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Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie
(dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyŜej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak
stali i numer wytopu.

2.4.3. Powłoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niŜ 99,5 % i odpowiadać
wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna
z wymaganiami tablicy 4. Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem
ziarnistości. Nie moŜe ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub
odstawanie powłoki od podłoŜa.

Tablica 4. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej naraŜonej na działanie
korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02 [25]

Agresywność korozyjna
atmosfery

Minimalna grubość powłoki, µm,
przy wymaganej trwałości w latach

według PN-H-04651
[8]

10 20

Umiarkowana
CięŜka

120
160 M

160
200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu
i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, słuŜących do
zamocowania znaków - gwarancja moŜe być wydana dla partii dostawy.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne

Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła,
zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku,
określony przez wytwórcę lub dostawcę.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną
z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takŜe udostępnić na Ŝyczenie
odbiorcy:
a) instrukcję montaŜu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
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2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być
zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.
Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed
korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem
uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją
jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi
o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niŜ przewidywany okres uŜytkowania znaku.

Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niŜ 310
MPa.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym
pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy
znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie moŜe wynosić więcej niŜ 1,5 % największego
wymiaru znaku.

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy
znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w
znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.

Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych
kształtowników aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych.
Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki
wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między
sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku
materiałem odblaskowym.
 Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania
określone w aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uŜyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie
z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne
niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwiać jej
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeŜy znaków na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być
uzgodnione z producentem folii.

Okres trwałości znaku wykonanego przy uŜyciu folii odblaskowych powinien wynosić
od 7 do 10 lat, w zaleŜności od rodzaju materiału.
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Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować
lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk
korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeŜach tarczy znaku.

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niŜ:
− 2 mm dla znaków średnich.
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w
kaŜdym kierunku niŜ:
− 2 mm dla znaków średnich.

W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
nie moŜe występować więcej niŜ 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie
większych niŜ 1 mm w kaŜdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek
zarysowań powierzchni znaku.

W znakach uŜytkowanych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyŜej, o wymiarach nie większych niŜ 1 mm w kaŜdym
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niŜ
0,8 mm i całkowitej długości nie większej niŜ 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza
się nie więcej niŜ 5 rys szerokości nie większej niŜ 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm -
pod warunkiem, Ŝe zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.

W znakach uŜytkowanych dopuszcza się równieŜ lokalne uszkodzenie folii
o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niŜ pięć na powierzchni
znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 kaŜde - w liczbie nie
większej niŜ 8 na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku duŜego lub wielkiego (włączając
znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania
takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających
przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uŜytkowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroczą wielkości określonych poniŜej.

W znakach uŜytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyŜej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających
2,0 mm w kaŜdym kierunku na powierzchni kaŜdego z fragmentów znaku o wymiarach
4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji
Ŝadna korozja tarczy znaku nie moŜe występować.

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono
zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą
nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10
- według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28].
Grubość powłoki farby nie moŜe być mniejsza od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.

2.7. Materiały do montaŜu znaków

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być
czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
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Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleŜności od ich wielkości.

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych
powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłoŜu. Prefabrykaty naleŜy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu
minimum 10 cm między podłoŜem a prefabrykatem.

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki , 
− środków transportowych do przewozu materiałów,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg

Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3].
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien
się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie się w czasie
transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć:
− lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
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Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby
w czasie trwania i odbioru robót istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją
projektową.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
− odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ± 1 %,
− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2 cm,
− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa

awaryjnego postoju, nie więcej niŜ ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].

5.4. Trwałość wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną
czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego uŜytkowania, przy
czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści
znaku.

5.5. Tabliczka znamionowa znaku

KaŜdy wykonany znak drogowy oraz kaŜda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę
znamionową z:
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umoŜliwiającym identyfikację wytwórcy lub

dostawcy,
b) datą produkcji,
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,
d) datą ustawienia znaku.

Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny,
czytelny w normalnych warunkach przez cały okres uŜytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla
tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją
zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarów.
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Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena
wyników

badań

1 Sprawdzenie
powierzchni

od 5 do 10
badań z wybra-
nych losowo
elementów w
kaŜdej dostar-
czonej partii

Powierzchnię zbadać
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia głębokości wad
uŜyć dostępnych narzędzi (np.
liniałów z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrów itp.

Wyniki
badań
powinny być
zgodne z
wymaganiam
i

2 Sprawdzenie
wymiarów

wyrobów liczą-
cej do 1000
elementów

Przeprowadzić uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniałami,
przymiarami itp.)

punktu 2

W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać:
− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary,

wysokość zamocowania znaków),
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
− poprawność wykonania fundamentów pod słupki.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6,
dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór ostateczny

Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.

7.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowiska

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego przeznaczenia

4. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i Ŝeliwnych.
Wymagania i badania

8.2. Inne dokumenty

28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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