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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów
wysokościowych.

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 drogowej.

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 SST „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.

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.
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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 OST „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.

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



4

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

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
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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.

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”.
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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.

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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu . 

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze
zdjęciem warstwy humusu , wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” . 

1.4. 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 zdjęcia humusu

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do
powtórnego uŜycia naleŜy stosować:
a) równiarki,
b) spycharki,
c) łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe,
d) koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą

zastosowania takiego sprzętu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport humusu

Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami InŜyniera.

Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InŜyniera.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych
ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub
innym gruntem nieorganicznym.
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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. Kontrola usunięcia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu . 

7. ODBIÓR ROBÓT

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D- 01.02.04

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z rozbiórką:
− KrawęŜnika.
.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz 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”.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera:
− samochody cięŜarowe,
− młoty pneumatyczne,
− piły mechaniczne,
− frezarki nawierzchni,
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− koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub
wskazanych przez InŜyniera.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiórkowej, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony
w SST lub przez InŜyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, naleŜy
spełnić warunki określone w SST-2.1.14.”Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”.

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu naleŜy dokonać:
− odkopania przepustu.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i przepustów znajdujące się
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe,
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się
w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić
zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 2.1.4 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

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

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach
nawierzchni, przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone
w SST D-02.00.01.„Roboty ziemne”.

7. ODBIÓR ROBÓT

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

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na

gorąco ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione

i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe

walcowane na gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe

z trzpieniem gładkim, okrągłym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) budowę nasypów drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub
z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.3.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.

1.3.3.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.3.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m.

1.3.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

. 1.3.6. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.

1.3.7.Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.3.8.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa
robót drogowych.

1.3.9.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem
robót drogowych.

1.3.10.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych
prac związanych z trasą drogową.

1.3.11.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
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ds

d

s
I

ρ

ρ
=

gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.3.12. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

10

60

d

d
U =

gdzie:
d60 - ........średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - ........średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.3.13. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
gruntu, określona wg wzoru:

1

2
0

E

E
I =

gdzie:
E1 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Podział gruntów

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano
w SST 2.1.6.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera.
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez InŜyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST -2.1.6., powinny
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]

L
p
.

Wyszczeg
ólnienie

Je
d-

Grupy gruntów

właściwoś
ci

n
os
tk
i

niewysadzin
owe

wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj
gruntu

− rumosz
niegliniasty

− Ŝwir
− pospółka
− piasek gruby
− piasek średni
− piasek drobny
− ŜuŜel

nierozpadowy

− piasek pylasty
− zwietrzelina

gliniasta
− rumosz

gliniasty
− Ŝwir gliniasty
− pospółka

gliniasta

mało
wysadzinowe
− glina piasz-

czysta
zwięzła, glina
zwięzła, glina
pylasta
zwięzła

− ił, ił
piaszczys-ty, ił
pylasty

bardzo
wysadzinowe
− piasek

gliniasty
− pył, pył piasz-

czysty
− glina piasz-

czysta, glina,
glina pylasta

− ił warwowy
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2 Zawartość
cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarność
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
− odspajania i wydobywania gruntów - koparki,
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów - spycharki,
− transportu mas ziemnych - samochody wywrotki,
− sprzętu zagęszczającego - ubijaki, płyty wibracyjne . 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

..Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” .
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5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny być większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót
ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej
o więcej niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań
w planie.
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny
przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających,
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać
przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w
przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności
i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów
projektowanych o więcej niŜ ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być
zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST – 2.1.5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono
w D- 02.01.01 oraz D-02.01.02

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

L
p
.

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów

1 Pomiar szerokości
korpusu ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości
3 m i poziomicą lub niwelatorem, w
odstępach co 200 m na

2 Pomiar szerokości
dna rowów

prostych, w punktach głównych łuku, co
100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na
łukach o R < 100 m

3 Pomiar rzędnych
powierzchni
korpusu ziemnego

oraz w miejscach, które budzą
wątpliwości
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4 Pomiar pochylenia
skarp

5 Pomiar równości
powierzchni
korpusu

6 Pomiar równości
skarp

7 Pomiar spadku
podłuŜnego
powierzchni
korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych w
odstępach co 200 m oraz w punktach
wątpliwych

8 Badanie
zagęszczenia gruntu

Wskaźnik zagęszczenia określać dla
kaŜdej ułoŜonej warstwy lecz nie rzadziej
niŜ w trzech punktach na 1000 m2

warstwy

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ
± 10 cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5
cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych
o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10%
wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta.

6.3.6. Równość korony korpusu

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą
przekraczać 3 cm.

6.3.7. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu

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



23

Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych
projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być
zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których
nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0,
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za
obniŜoną jakość.

7. ODBIÓR ROBÓT

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

8.1. Normy

PN-B-
02480:1986

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
gruntów

PN-B-
04481:1988

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

PN-B-
04493:1960

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

PN-S-
02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

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

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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8.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa

1997.
13. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,

Warszawa 2002.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01

WYKONANIE WYKOPÓW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach
nieskalistych.

1.3. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w D-02.00.01

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 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 D-02.00.01

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w 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
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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.

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.
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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 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,
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 D-02.00.01

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w D-02.00.01
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru nasypów.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych
w czasie budowy obejmują wykonanie nasypów.

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-02.00.01 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.
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

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
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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.

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)
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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

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 SST D-01.01.01; D-01.02.01; D- 01.02.04”.

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
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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

ponad 2 0,97 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.

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.
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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.

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.
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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.
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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 %
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
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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.

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- 02.01.01
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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

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,
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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 z szerokością wynikającą z wymiarów
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej.

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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D- 04.01.01

PROFILOWANIE
I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA
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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.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.

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.
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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” . 

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. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny
być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać 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 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu,
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa

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

5.5. 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
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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 SST „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

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa)
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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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.04

PODBUDOWA Z  TŁUCZNIA KAMIENNEGO
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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.

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.

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,
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− 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.

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

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



51

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:
- 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,
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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 – D-04.01.01 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.

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.
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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,
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

wskaźnika zagęszczenia.
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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.
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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.

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.
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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:

- 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 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.
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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
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
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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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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D- 04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoŜeniem
następnej warstwy nawierzchni.

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 średnio odparowalne 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.
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Tablica 1. Orientacyjne zuŜycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

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 OST „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:
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− temperatury rozkładanego lepiszcza,
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
− obrotów pompy dozującej lepiszcze,
− prędkości poruszania się skrapiarki,
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
− dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było
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.
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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.
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.
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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.

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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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu
asfaltowego.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Podbudowę z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
IBDiM - 1997 [12] wg poniŜszego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobę

KR1 ≤ 12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego
o określonym składzie i uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością
asfaltu wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.3.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona.

1.3.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni.

1.3.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.3.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.3.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.3.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
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1.3.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany
w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu
i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.3.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.3.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST „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. Asfalt

NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].
Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zaleŜności od kategorii ruchu podano

w tablicy 1.

2.3. Wypełniacz

NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla
wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

2.4. Kruszywo

W zaleŜności od kategorii ruchu naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego

Lp
.

Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów
w zaleŜności od kategorii
ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR
6

1 Kruszywo łamane zwykłe i
granulowane z surowca skalnego oraz
sztucznego (ŜuŜle), wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

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

kl I, II; gat.
1, 2

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

kl. I, II -

3 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [14]

kl I, II III; gat
1, 2

kl I, II; gat.
1, 2

4 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 gat. 1, 21)

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

b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratorium drogowego

podstawowy,
zastępczy,
pyły z
odpylania,
popioły lotne

podstawowy

pyły z
odpylania 2)

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

D70, D50 D70, D50

1) Stosunek piasku łamanego do naturalnego w mieszance mineralnej ≥ 1
2) Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów z odpylania ≥ 1

2.5. Asfalt upłynniony

NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974 [7].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania
określone w WT.EmA-99 [13].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” . 
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3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i cięŜkich,
− walców ogumionych cięŜkich o regulowanym ciśnieniu w oponach,
− szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt

Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w:

− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera.

4.2.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
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Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni
wyposaŜonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności
InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii ruchu
Wymiar
oczek

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 31,5

od 0
do 25

od 0
do 20

od 0
do 16

od 0
do 12,8

od 0
do 31,5

od 0
do 25

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

100
85÷100
72÷100
62÷88
53÷80
45÷72
37÷63
33÷58
29÷53
23÷45
17÷35

(65÷83)
10÷26
6÷19
4÷16
3÷12
3÷11
3÷7

100
87÷100
76÷100
66÷93
57÷86
48÷77
42÷71
36÷64
27÷53
19÷40

(60÷81)
12÷28
8÷20
6÷17
5÷13
5÷12
4÷8

100
83÷100
70÷100
59÷90
48÷80
42÷74
35÷65
27÷53
20÷40

(60÷80)
13÷29
8÷21
7÷18
5÷14
5÷13
4÷8

100
90÷100
80÷100
68÷90
60÷83
53÷75
40÷60
26÷45

(55÷74)
17÷30
11÷22
9÷19
6÷14
6÷13
4÷8

100
89÷100
76÷100
69÷93
60÷85
47÷70
30÷51

(49÷70)
16÷34
9÷24
7÷20
5÷14
5÷12
4÷8

100
85÷100
72÷100
62÷86
53÷75
45÷66
37÷58
33÷53
29÷48
24÷40
17÷30

(70÷83)
10÷22
6÷17
5÷15
4÷11
4÷10
3÷6

100
87÷100
76÷100
66÷90
57÷81
48÷71
42÷65
36÷58
27÷47
19÷35

(65÷81
)
12÷24
7÷18
6÷15
5÷12
5÷11
4÷7

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w
MMA ,%,
m/m

3,5÷4,5 3,8÷4,8 4,0÷5,2 4,0÷5,5 4,0÷5,8 2,8÷4,5 3,0÷4,7
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1 do 2.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 31,5 mm podbudowy
nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR 3 do KR 6

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm podbudowy
nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR 3 do KR 6
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Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 lp.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania
podane w tablicy 3 lp. od 6 do 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie
i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury.

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi,
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.

 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
− dla D 50 od 145o C do 165o C,
− dla D 70 od 140o C do 160o C.
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu
asfaltowego

Lp. Właściwości
Wymagania wobec MMA
i podbudowy z BA w

zaleŜności od kategorii
ruchu
KR 1 lub KR
2

KR 3 do KR 6

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga
się

≥ 16,0 (≥ 22,0)2)

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

≥ 8,0 ≥ 11,0

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do
4,0

od 1,5 do 3,5

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %
v/v

od 4,0 do
8,0

od 4,0 do 8,0

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w
próbkach jw., %

≤ 75,0 ≤ 72,0

6 Grubość w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:

od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm
od 0 mm do 31,5 mm

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

od 8,0 do
10,0

od 9,0 do
16,0

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

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v od 4,5 do
9,0

od 4,5 do 9,0

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

2) specjalne warunki , obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.
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Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego
kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej poniŜej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
− z D 50 od 140o C do 170o C,
− z D 70 od 135o C do 165o C.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moŜe być niŜsza o 10oC od minimalnej
temperatury podanej powyŜej.

5.4. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane,
równe, ustabilizowane i nośne.

Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.
Przed rozłoŜeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoŜe

naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu

upłynnionego, w zaleŜności od rodzaju podłoŜa pod podbudowę, wynoszą od 0,2 do 1,0 kg/m2.
Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem

lub materiałem uszczelniającym, określonym w SST i zaakceptowanym przez InŜyniera.

5.5. Połączenie międzywarstwowe

Podbudowę z betonu asfaltowego naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym przed ułoŜeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego
połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego wynoszą od 0,3 do 0,5 kg/m2.

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub odparowaniu upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:
− 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

5.6. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z betonu asfaltowego moŜe być wykonywana, gdy temperatura otoczenia
jest nie niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +100 C dla wykonywanej
warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.

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



76

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego podano w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp. Składniki mieszanki
Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni dróg o kategorii
ruchu

mineralno-asfaltowej KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Ziarna pozostające na sitach o

oczkach # (mm): 31,5; 25,0; 20,0;
16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

± 5,0 ± 4,0

2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15;
0,075

± 3,0 ± 2,0

3 Ziarna przechodzące przez sito o
oczkach # 0,075mm

± 2,0 ± 1,5

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3

5.8. Odcinek próbny

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy,
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia

warstwy.
Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane

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

próbnego przez InŜyniera.

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niŜ: dla asfaltu D 50 130o C,
− dla asfaltu D 70 125o C.

Zagęszczanie mieszanki naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik
zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
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 Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne,
wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem
i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące
dodatkowo złącze podłuŜne naleŜy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.
 Złącze układanej następnej warstwy, np. wiąŜącej, powinno być przesunięte o co
najmniej 15 cm względem złącza podbudowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 5.

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej
działce roboczej

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno
- asfaltowej pobranej w wytwórni

1 próbka przy produkcji do 500 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny)
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg
4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie
5 Temperatura składników mieszanki

mineralno-asfaltowej
dozór ciągły

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

kaŜdy pojazd przy załadunku i w
czasie wbudowywania

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Właściwości próbek mieszanki

mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni

jeden raz dziennie

lp. 1 i lp. 8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]
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6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną
w tablicy 4. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami.

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza.

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa

Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu
asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego podaje tablica 6.
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Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu
asfaltowego

Lp
.

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2 Równość podłuŜna

warstwy
kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co
10 m

3 Równość poprzeczna
warstwy

nie rzadziej niŜ co 5 m

4 Spadki poprzeczne
warstwy

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5 Rzędne wysokościowe
warstwy

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i
poprzecznej oraz usytuowania osi według
dokumentacji

6 Ukształtowanie osi w
planie

budowy

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni
do 3000 m2

8 Złącza podłuŜne i
poprzeczne

cała długość złącza

9 Krawędź warstwy cała długość
10 Wygląd warstwy ocena ciągła
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do

3000 m2

12 Wolna przestrzeń w
warstwie

jw.

6.4.2. Szerokość podbudowy

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

6.4.3. Równość podbudowy

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

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa

1 Drogi klasy A, S i GP 9

2 Drogi klasy G i Z 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją -
1 cm, + 0 cm

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

 Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,
z tolerancją 5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne

 Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w
jednym poziomie.

6.4.9. Krawędzie podbudowy

Krawędzie podbudowy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła
konieczność obcięcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd podbudowy

Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń

Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000
[10] dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996

4. PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni

drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961

10. PN-S-96025:2000

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

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

8.2. Inne dokumenty

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

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje
- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

14.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

15.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt
48, IBDiM, Warszawa, 1995.

16.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01

KRAWĘśNIKI BETONOWE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych.

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,

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
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W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników
betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

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”
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b) krawęŜnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawęŜników

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
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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.

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].

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



87

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,
− ubijaków ręcznych . 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

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
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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.

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,

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



91

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
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.
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8.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
1979 i 1982 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji
nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
IBDiM - 1997 [12] wg poniŜszego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobę

KR1 ≥ 12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego
o określonym składzie i uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone
wymagania.

1.3.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona.

1.3.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu
do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.3.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.3.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.3.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.3.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
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1.3.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu
i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.3.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.3.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST „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. Asfalt

NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965
[6].

W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe
podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM
[13] i posiadać aprobatę techniczną.

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii
ruchu podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypełniacz

NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9]
dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów
w zaleŜności od kategorii ruchu

nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR
6

1 Kruszywo łamane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4]
a) ze skał magmowych i
przeobraŜonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle
pomie-dziowe i stalownicze)

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

jw.

kl. I, II1); gat.1
jw.2)

kl. I; gat.1

2 Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1,

2
-

3 świr i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -

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

kl. I, II; gat.1,
2

kl. I; gat.1

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

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

b) innego pochodzenia wg
orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z
odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-
-
-

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

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]

DE80
A,B,C,
DP80

DE80 A,B,C,
DP80

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

gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w

mieszance z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilościowego

3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałów
w zaleŜności od kategorii ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo łamane granulowane wg

PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle

pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2

jw.

kl. I, II1);
gat.1, 2

kl. I; gat. 1
2 Kruszywo łamane zwykłe

wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 świr i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1) gat.1,
2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

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

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z
odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13] -

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

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

2.5. Kruszywo

W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upłynniony

NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974 [7].
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2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania
określone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w:

− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM
[13] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.

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



98

Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni
wyposaŜonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności
InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii
ruchu

Wymiar
oczek

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartość
asfaltu

od 0
do 20

od 0
do16
lub od
0 do
12,8

od 0 do
8
lub od 0
do 6,3

od 0
do 20

od 0
do 201)

od 0
do 16

od 0
do12,8

Przechodzi
przez: 25,0

20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawartość
ziarn > 2,0

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
88÷100
78÷100
68÷93
59÷86
54÷83
48÷78
40÷70
29÷59

(41÷71)

20÷47
13÷36
10÷31
7÷23
6÷20
5÷10

100
90÷100
80÷100
69÷100
62÷93
56÷87
45÷76
35÷64

(36÷65)

26÷50
19÷39
17÷33
13÷25
12÷22
7÷11

100
90÷100
78÷100
60÷100
41÷71

(29÷59)

27÷52
18÷39
15÷34
13÷25
12÷22
8÷12

100
88÷100
78÷100
68÷85
59÷74
54÷67
48÷60
39÷50
29÷38

(62÷71)

20÷28
13÷20
10÷17
7÷12
6÷11
5÷7

100
90÷100
67÷100
52÷83
38÷62
30÷50
22÷40
21÷37
21÷36

(64÷79)

20÷35
17÷30
15÷28
12÷24
11÷22
10÷15

100
90÷100
80÷100
70÷88
63÷80
55÷70
44÷58
30÷42

(58÷70)

18÷28
12÷20
10÷18
8÷15
7÷14
6÷9

100
87÷100
73÷100
66÷89
57÷75
47÷60
35÷48

(52÷65)

25÷36
18÷27
16÷23
12÷17
11÷15
7÷9

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w
MMA, %
m/m

5,0÷6,5 5,0÷6,5 5,5÷6,5 4,5÷5,
6

4,3÷5,4 4,8÷6,0 4,8÷6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 4.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o
nieciągłym uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od
KR3 do KR6

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane
w tablicy 4 lp. od 6 do 8.
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5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13.

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego

Lp
.

Właściwości
Wymagania wobec MMA
i warstwy ścieralnej z BA
w zaleŜności od kategorii
ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR

6

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0
(≥18)4)

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla
w temperaturze 60o C, kN

≥ 5,52)
≥ 10,03)

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do
4,5

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %
v/v

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

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w
próbkach jw., %

od 75,0 do
90,0

od 78,0 do
86,0

6 Grubość w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:

od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

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

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do
5,0

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

2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka

3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka

4) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.
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Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości
asfaltu

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w
zaleŜności od kategorii ruchu

Wymiar oczek
sit

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 20

od 0
do 16

od 0
do 12,8

od 0
do 25

od 0
do 20

od 0 do
161)

Przechodzi
przez:

31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawartość
ziarn > 2,0 mm

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
87÷
100
75÷10
0
65÷93
57÷86
52÷81
47÷76
40÷67
30÷55

(45÷7
0)

20÷40
13÷30
10÷25
6÷17
5÷15
3÷7

100
88÷100
78÷100
67÷92
60÷86
53÷80
42÷69
30÷54

(46÷70)

20÷40
14÷28
11÷24
8÷17
7÷15
3÷8

100
85÷100
70÷100
62÷84
55÷76
45÷65
35÷55

(45÷65)

25÷45
18÷38
15÷35
11÷28
9÷25
3÷9

100
84÷100
75÷100
68÷90
62÷83
55÷74
50÷69
45÷63
32÷52
25÷41

(59÷75)

16÷30
10÷22
8÷19
5÷14
5÷12
4÷6

100
87÷100
77÷100
66÷90
56÷81
50÷75
45÷67
36÷55
25÷41

(59÷75)

16÷30
9÷22
7÷19
5÷15
5÷14
4÷7

100
87÷100
77÷100
67÷89
60÷83
54÷73
42÷60
30÷45

(55÷70)

20÷33
13÷25
10÷21
7÷16
6÷14
5÷8

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w MMA,
% m/m

4,3÷5,
8

4,3÷5,8 4,5÷6,0 4,0÷5,5 4,0÷5,5 4,3÷5,8

1) Tylko do warstwy wyrównawczej
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 5 do 7.
Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od
KR3 i KR6.

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od
KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyrównawczej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6

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

Lp. Właściwości

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej
i wzmacniającej w zaleŜności od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 16,0 (≥22)3)

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

≥ 8,0  (≥ 6,0)2) ≥11,0

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
jw., %

od 65,0 do 80,0 ≤ 75,0

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

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

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

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

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

2) dla warstwy wyrównawczej
3) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Tolerancje dozowania
składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz
nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika.

JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D 50 od 145o C do 165o C,
- dla D 70 od 140o C do 160o C,
- dla D 100 od 135o C do 160o C,
- dla polimeroasfaltu -wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego
kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z D 50 od 140o C do 170o C,
- z D 70 od 135o C do 165o C,
- z D 100 od 130o C do 160o C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane
i równe. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę
ścieralną wiąŜącą i

wzmacniającą
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i

parkingi
12 15

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



108

W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe
naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej.

Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez
InŜyniera.

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego

Lp.
PodłoŜe do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub
upłynniacza z asfaltu
upłynnionego, kg/m2

PodłoŜe pod warstwę asfaltową
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie
od 0,5 do 0,7

3 Podbudowa z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego cementem

od 0,3 do 0,5

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni

od 0,2 do 0,5

5.5. Połączenie międzywarstwowe

KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym
przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego

Lp. Połączenie nowych warstw
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa

wyrównawcza lub wzmacniająca
od 0,3 do 0,5

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3
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Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:
− 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

5.6. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla
wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16
m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu

zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp
.

Składniki mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni dróg o
kategorii ruchu
KR 1 lub KR
2

KR 3 do KR 6

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

± 5,0 ± 4,0

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

± 3,0 ± 2,0

3 Ziarna przechodzące przez sito o
oczkach # 0,075mm

± 2,0 ± 1,5

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3

5.8. Odcinek próbny

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy,
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− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,

− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
warstwy.

Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.

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

odcinka próbnego przez InŜyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niŜ:
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia
ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicach 4 i 6.
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi drogi.
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna
być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez InŜyniera.

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 asfaltu,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją
określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami.

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza.
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

1 Skład i uziarnienie mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni

1 próbka przy produkcji do 500
Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500
Mg

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny)

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg

4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie

5 Temperatura składników mieszanki
mineralno-asfaltowej

dozór ciągły

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

kaŜdy pojazd przy załadunku i w
czasie wbudowywania

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej

jw.

8 Właściwości próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni

jeden raz dziennie

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

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
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Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej
oraz usytuowania osi według

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość

10 Wygląd warstwy ocena ciągła

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw.
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6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna
z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej,
nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być
szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5
cm.

6.4.3. Równość warstwy

Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiąŜąca

Warstwa
wzmacniając
a

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i
parkingi

9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,
z tolerancją 5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
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6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna
wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. ODBIÓR ROBÓT

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

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10]
dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996

4.PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni

drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961

10. PN-S-96025:2000

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

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

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

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje
- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt
48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

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



116

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH
NORMĄ PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia
2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta,
metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niŜ dotychczasowa norma
PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaŜnia dotychczas stosowanej normy PN-C-

96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego
wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST,
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzględniających załoŜenia „Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. SST -2.1.11. Podbudowa z betonu asfaltowego
2. SST – 2.1.13. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Niniejsza informacja dotyczy równieŜ innych SST uwzględniających roboty z wykorzystaniem
lepiszcza asfaltowego.

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i
Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił
zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą opracowania
OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według
przeznaczenia mieszanki i obciąŜenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zał.
A

Kategoria ruchu

i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6

Beton asfaltowy do
podbudowy

Tablica A 50/70 35/50 35/50

Beton asfaltowy do
warstwy wiąŜącej Tablica C 50/70

35/50
DE30
A,B,C
DE80
A,B,C
DP30
DP80

35/50
DE30
A,B,C
DP30

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do
warstwy ścieralnej
(beton asfaltowy,
mieszanka SMA,
mieszanka MNU)

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

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

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

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty

drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltów drogowych

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg
i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane
właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2.
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Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od
20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do
warunków polskich

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/3

0
35/5
0

50/7
0

70/100 100/15
0

160/22
0

250/33
0

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w
25oC

0,1m
m

PN-EN
1426

20-
30

35-
50

50-
70

70-100 100-
150

160-
220

250-
330

2
Temperatura
mięknienia

oC
PN-EN
1427

55-
63

50-
58

46-
54

43-51 39-47 35-43 30-38

3
Temperatura
zapło-nu, nie
mniej niŜ

oC
PN-EN
22592

240 240 230 230 230 220 220

4
Zawartość
składni-ków
rozpuszczal-
nych, nie mniej
niŜ

%
m/m

PN-EN
12592

99 99 99 99 99 99 99

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

%
m/m

PN-EN
12607-1

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0

6
Pozostała
penetra-cja po
starzeniu, nie
mniej niŜ

%
PN-EN
1426

55 53 50 46 43 37 35

7
Temperatura
mięk-nienia po
starzeniu, nie
mniej niŜ

oC
PN-EN
1427

57 52 48 45 41 37 32

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE

8
Zawartość
parafiny,
nie więcej niŜ

% PN-EN
12606-1

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

9
Wzrost temp.
mięk-nienia po
starzeniu, nie
więcej niŜ

oC
PN-EN
1427

8 8 9 9 10 11 11

10
Temperatura
łamli-wości,
nie więcej niŜ

oC
PN-EN
12593

Nie
ok-
reśla
się

-5 -8 -10 -12 -15 -16
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji
nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu
asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
IBDiM - 1997 [12] wg poniŜszego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobę

KR1 ≥ 12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego
o określonym składzie i uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone
wymagania.

1.3.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona.

1.3.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu
do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.3.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.3.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.3.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.3.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
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1.3.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu
i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.3.10. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.3.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST „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. Asfalt

NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965
[6].

W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe
podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM
[13] i posiadać aprobatę techniczną.

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii
ruchu podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypełniacz

NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9]
dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

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



95

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów
w zaleŜności od kategorii ruchu

nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR
6

1 Kruszywo łamane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4]
a) ze skał magmowych i
przeobraŜonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle
pomie-dziowe i stalownicze)

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

jw.

kl. I, II1); gat.1
jw.2)

kl. I; gat.1

2 Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1,

2
-

3 świr i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -

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

kl. I, II; gat.1,
2

kl. I; gat.1

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

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

b) innego pochodzenia wg
orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z
odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-
-
-

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

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]

DE80
A,B,C,
DP80

DE80 A,B,C,
DP80

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

gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w

mieszance z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilościowego

3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałów
w zaleŜności od kategorii ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo łamane granulowane wg

PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle

pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2

jw.

kl. I, II1);
gat.1, 2

kl. I; gat. 1
2 Kruszywo łamane zwykłe

wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 świr i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego
wg WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1) gat.1,
2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

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

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z
odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50

8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13] -

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

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

2.5. Kruszywo

W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upłynniony

NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974 [7].
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2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania
określone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

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

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w:

− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM
[13] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny.

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



98

Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni
wyposaŜonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności
InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii
ruchu

Wymiar
oczek

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartość
asfaltu

od 0
do 20

od 0
do16
lub od
0 do
12,8

od 0 do
8
lub od 0
do 6,3

od 0
do 20

od 0
do 201)

od 0
do 16

od 0
do12,8

Przechodzi
przez: 25,0

20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawartość
ziarn > 2,0

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
88÷100
78÷100
68÷93
59÷86
54÷83
48÷78
40÷70
29÷59

(41÷71)

20÷47
13÷36
10÷31
7÷23
6÷20
5÷10

100
90÷100
80÷100
69÷100
62÷93
56÷87
45÷76
35÷64

(36÷65)

26÷50
19÷39
17÷33
13÷25
12÷22
7÷11

100
90÷100
78÷100
60÷100
41÷71

(29÷59)

27÷52
18÷39
15÷34
13÷25
12÷22
8÷12

100
88÷100
78÷100
68÷85
59÷74
54÷67
48÷60
39÷50
29÷38

(62÷71)

20÷28
13÷20
10÷17
7÷12
6÷11
5÷7

100
90÷100
67÷100
52÷83
38÷62
30÷50
22÷40
21÷37
21÷36

(64÷79)

20÷35
17÷30
15÷28
12÷24
11÷22
10÷15

100
90÷100
80÷100
70÷88
63÷80
55÷70
44÷58
30÷42

(58÷70)

18÷28
12÷20
10÷18
8÷15
7÷14
6÷9

100
87÷100
73÷100
66÷89
57÷75
47÷60
35÷48

(52÷65)

25÷36
18÷27
16÷23
12÷17
11÷15
7÷9

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w
MMA, %
m/m

5,0÷6,5 5,0÷6,5 5,5÷6,5 4,5÷5,
6

4,3÷5,4 4,8÷6,0 4,8÷6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 4.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o
nieciągłym uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od
KR3 do KR6

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane
w tablicy 4 lp. od 6 do 8.
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5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13.

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp.
od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego

Lp
.

Właściwości
Wymagania wobec MMA
i warstwy ścieralnej z BA
w zaleŜności od kategorii
ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR

6

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0
(≥18)4)

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla
w temperaturze 60o C, kN

≥ 5,52)
≥ 10,03)

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do
4,5

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %
v/v

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

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w
próbkach jw., %

od 75,0 do
90,0

od 78,0 do
86,0

6 Grubość w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:

od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

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

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do
5,0

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

2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka

3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka

4) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.
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Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości
asfaltu

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w
zaleŜności od kategorii ruchu

Wymiar oczek
sit

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 20

od 0
do 16

od 0
do 12,8

od 0
do 25

od 0
do 20

od 0 do
161)

Przechodzi
przez:

31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawartość
ziarn > 2,0 mm

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
87÷
100
75÷10
0
65÷93
57÷86
52÷81
47÷76
40÷67
30÷55

(45÷7
0)

20÷40
13÷30
10÷25
6÷17
5÷15
3÷7

100
88÷100
78÷100
67÷92
60÷86
53÷80
42÷69
30÷54

(46÷70)

20÷40
14÷28
11÷24
8÷17
7÷15
3÷8

100
85÷100
70÷100
62÷84
55÷76
45÷65
35÷55

(45÷65)

25÷45
18÷38
15÷35
11÷28
9÷25
3÷9

100
84÷100
75÷100
68÷90
62÷83
55÷74
50÷69
45÷63
32÷52
25÷41

(59÷75)

16÷30
10÷22
8÷19
5÷14
5÷12
4÷6

100
87÷100
77÷100
66÷90
56÷81
50÷75
45÷67
36÷55
25÷41

(59÷75)

16÷30
9÷22
7÷19
5÷15
5÷14
4÷7

100
87÷100
77÷100
67÷89
60÷83
54÷73
42÷60
30÷45

(55÷70)

20÷33
13÷25
10÷21
7÷16
6÷14
5÷8

Orientacyjna
zawartość
asfaltu w MMA,
% m/m

4,3÷5,
8

4,3÷5,8 4,5÷6,0 4,0÷5,5 4,0÷5,5 4,3÷5,8

1) Tylko do warstwy wyrównawczej
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 5 do 7.
Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od
KR3 i KR6.

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od
KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyrównawczej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6

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

Lp. Właściwości

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiąŜącej, wyrównawczej
i wzmacniającej w zaleŜności od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 16,0 (≥22)3)

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

≥ 8,0  (≥ 6,0)2) ≥11,0

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach
jw., %

od 65,0 do 80,0 ≤ 75,0

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

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

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

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

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

2) dla warstwy wyrównawczej
3) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Tolerancje dozowania
składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz
nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika.

JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D 50 od 145o C do 165o C,
- dla D 70 od 140o C do 160o C,
- dla D 100 od 135o C do 160o C,
- dla polimeroasfaltu -wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego
kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z D 50 od 140o C do 170o C,
- z D 70 od 135o C do 165o C,
- z D 100 od 130o C do 160o C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane
i równe. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę
ścieralną wiąŜącą i

wzmacniającą
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i

parkingi
12 15
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W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe
naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej.

Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez
InŜyniera.

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego

Lp.
PodłoŜe do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub
upłynniacza z asfaltu
upłynnionego, kg/m2

PodłoŜe pod warstwę asfaltową
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie
od 0,5 do 0,7

3 Podbudowa z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego cementem

od 0,3 do 0,5

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni

od 0,2 do 0,5

5.5. Połączenie międzywarstwowe

KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym
przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego

Lp. Połączenie nowych warstw
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa

wyrównawcza lub wzmacniająca
od 0,3 do 0,5

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3
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Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:
− 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

5.6. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura
otoczenia jest nie niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla
wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16
m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu

zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp
.

Składniki mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni dróg o
kategorii ruchu
KR 1 lub KR
2

KR 3 do KR 6

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

± 5,0 ± 4,0

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

± 3,0 ± 2,0

3 Ziarna przechodzące przez sito o
oczkach # 0,075mm

± 2,0 ± 1,5

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3

5.8. Odcinek próbny

JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy,
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− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,

− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia
warstwy.

Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.

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

odcinka próbnego przez InŜyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niŜ:
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia
ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w
tablicach 4 i 6.
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi drogi.
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna
być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez InŜyniera.

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 asfaltu,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją
określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami.

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność
wypełniacza.
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

1 Skład i uziarnienie mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni

1 próbka przy produkcji do 500
Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500
Mg

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny)

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg

4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie

5 Temperatura składników mieszanki
mineralno-asfaltowej

dozór ciągły

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

kaŜdy pojazd przy załadunku i w
czasie wbudowywania

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej

jw.

8 Właściwości próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni

jeden raz dziennie

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

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
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Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami
podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej
oraz usytuowania osi według

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość

10 Wygląd warstwy ocena ciągła

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw.
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6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna
z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej,
nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być
szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5
cm.

6.4.3. Równość warstwy

Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiąŜąca

Warstwa
wzmacniając
a

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i
parkingi

9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,
z tolerancją 5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja
wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
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6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna
wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. ODBIÓR ROBÓT

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

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10]
dały wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996

4.PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni

drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961

10. PN-S-96025:2000

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

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

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

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje
- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt
48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH
NORMĄ PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia
2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta,
metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niŜ dotychczasowa norma
PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaŜnia dotychczas stosowanej normy PN-C-

96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego
wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST,
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzględniających załoŜenia „Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. SST -2.1.11. Podbudowa z betonu asfaltowego
2. SST – 2.1.13. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Niniejsza informacja dotyczy równieŜ innych SST uwzględniających roboty z wykorzystaniem
lepiszcza asfaltowego.

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i
Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił
zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą opracowania
OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według
przeznaczenia mieszanki i obciąŜenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zał.
A

Kategoria ruchu

i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6

Beton asfaltowy do
podbudowy

Tablica A 50/70 35/50 35/50

Beton asfaltowy do
warstwy wiąŜącej Tablica C 50/70

35/50
DE30
A,B,C
DE80
A,B,C
DP30
DP80

35/50
DE30
A,B,C
DP30

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do
warstwy ścieralnej
(beton asfaltowy,
mieszanka SMA,
mieszanka MNU)

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

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

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

Uwaga: 1 - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty

drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltów drogowych

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg
i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane
właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2.
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Tablica 2. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od
20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do
warunków polskich

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/3

0
35/5
0

50/7
0

70/100 100/15
0

160/22
0

250/33
0

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w
25oC

0,1m
m

PN-EN
1426

20-
30

35-
50

50-
70

70-100 100-
150

160-
220

250-
330

2
Temperatura
mięknienia

oC
PN-EN
1427

55-
63

50-
58

46-
54

43-51 39-47 35-43 30-38

3
Temperatura
zapło-nu, nie
mniej niŜ

oC
PN-EN
22592

240 240 230 230 230 220 220

4
Zawartość
składni-ków
rozpuszczal-
nych, nie mniej
niŜ

%
m/m

PN-EN
12592

99 99 99 99 99 99 99

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

%
m/m

PN-EN
12607-1

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0

6
Pozostała
penetra-cja po
starzeniu, nie
mniej niŜ

%
PN-EN
1426

55 53 50 46 43 37 35

7
Temperatura
mięk-nienia po
starzeniu, nie
mniej niŜ

oC
PN-EN
1427

57 52 48 45 41 37 32

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE

8
Zawartość
parafiny,
nie więcej niŜ

% PN-EN
12606-1

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

9
Wzrost temp.
mięk-nienia po
starzeniu, nie
więcej niŜ

oC
PN-EN
1427

8 8 9 9 10 11 11

10
Temperatura
łamli-wości,
nie więcej niŜ

oC
PN-EN
12593

Nie
ok-
reśla
się

-5 -8 -10 -12 -15 -16
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D- 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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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.

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
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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.

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%.

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



123

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.

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.
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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 D- 04.01.01 „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.

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.
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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
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Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności
z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

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.
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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,
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki.

Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -06.01.01

UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWÓW
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem
powierzchniowym skarp, rowów . 

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów poprzez humusowanie i obsianie
trawą.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.

1.3.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części
organicznych.

1.3.3.Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

1.4. 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 umacnianiu skarp, rowów objętymi niniejszą SST są:
− ziemia urodzajna,
− nasiona traw oraz roślin motylkowatych.

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) 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) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) kwasowość pH ≥ 5,5.

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 umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
− 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” . 

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej
krawędzi. Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 5 cm po moletowaniu
i zagęszczeniu.
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 UłoŜoną warstwę ziemi urodzajnej naleŜy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez
ubicie ręczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą . 

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 g/m2 do 30
g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoŜa, wystawy oraz
pochylenia skarp),

W okresach posusznych naleŜy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

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 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.

7. ODBIÓR 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 pktu
6 dały wyniki pozytywne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01

OZNAKOWANIE POZIOME
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego drogi . 

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.

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 OST„Wymagania ogólne” .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

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



134

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.
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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),

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.
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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”.

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.
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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.
.

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
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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,
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− 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.

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
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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.

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.
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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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego.

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 OST „Wymagania ogólne” .

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w OST „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.
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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].
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,
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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.

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.
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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.

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
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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.

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.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „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 OST „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 OST „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.

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:
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− 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 OST „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.

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 3.
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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 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.

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.
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7.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową przykanalika wraz z wpustem do istniejącej studni
kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy zgodnie
ustaleniami zawartymi w pkt1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem budową przykanalika wraz z wpustem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych.

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji
deszczowej.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Rury kanałowe

2.2.1. Rury PVC Ø 200 o dlugości 6m
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2.3. Studzienki ściekowe

2.3.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne

Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-
74080-04 [13].

2.3.2. Kręgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm,
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.3.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane

Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

2.3.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane

 Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.

2.3.5. Płyty fundamentowe zbrojone

 Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy
B 15.

2.3.6. Kruszywo na podsypkę

Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
3.

3.2. Sprzęt do wykonania przykanalika wraz z wpustem

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− Ŝurawi budowlanych samochodowych,
− koparek przedsiębiernych,
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
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− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.

4.2. Transport wpustów Ŝeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

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. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe
InŜynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian
naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
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Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z InŜynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podłoŜa

W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy
tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi.
Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m, na warstwie odwadniającej naleŜy wykonać fundament
betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z
pospółki, Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m
naleŜy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.

Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w SST.

5.5. Roboty montaŜowe

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia
rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki:
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od

0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰ ,
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰

(wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰ ).
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu

(dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych 5 m/s).
− głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3

m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
Ponadto naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5

m w celu zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale.

5.5.1. Przykanaliki

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy
przestrzegać następujących zasad:
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla

podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału
ogólnospławnego),

− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów i
przykanalików nie dłuŜszych niŜ 12 m moŜna stosować średnicę 0,15 m),

− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
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− włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, Ŝe przy spadkach
większych od 250 ‰ naleŜy stosować rury Ŝeliwne,

− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o

(optymalnym 60o),
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, aby

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej naleŜy stosować przepady (kaskady)
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,

− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie.

5.5.2. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów,
powinny być z wpustem ulicznym Ŝeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo -

min. 1,50 m i max. 2,05 m),
− głębokość osadnika 0,95 m,
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzaleŜnione jest przede wszystkim od

wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłuŜnego. NaleŜy przyjmować, Ŝe na jedną
studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłuŜnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50
m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m.

Wpusty uliczne na skrzyŜowaniach ulic naleŜy rozmieszczać przy krawęŜnikach prostych w
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawęŜnika.

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdować się 0,5 cm poniŜej poziomu warstwy ścieralnej.

KaŜdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego.

Wpustów deszczowych nie naleŜy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi
urządzeniami podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika.
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem
ze studzienką, jak równieŜ z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawęŜnika jezdni nie powinna
przekraczać 3,0 m.

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia
powinien być zgodny z określonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem.
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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. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić receptę.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez InŜyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien
być zgodny z pkt 5.5.9,

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montaŜowe wykonania przykanalika,
− wykonane studzienki ściekowe
− wykonane komory,
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− wykonana izolacja,
− zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki.

Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

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

drogowych
5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty

i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe

„Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe

i Ŝelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
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25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984
r.
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