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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania dotyczące wykonania

i odbioru Robót związanych z odbudową nawierzchni drogowych.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  umowny  przy  zleceniu

i realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia Robót związanych

z wykonywaniem  nawierzchni  i  chodników  w  miejsce  rozebranych,  w związku

z prowadzonymi  Robotami przy budowie sieci  kanalizacyjnej  z przyłączami.  Zasady te są

zgodne z wymaganiami lokalnego zarządu dróg. Obejmuje wykonanie całości Robót (jezdni):

koryta,  wszystkich  warstw  podbudowy  i nawierzchni,  wjazdów  do  bram,  poboczy

drogowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Korytowanie - usunięcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce której

wbudowana zostaje podbudowa.

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem

ich połączenia przeznaczony dla ruchu kołowego.

1.4.3. Stabilizacja  mechaniczna -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- S.00.00.00" Wymagania ogólne" pkt 2.

Wykonawca zobowiązany jest:

• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

• dostarczyć  zaświadczenia  o  jakości,  certyfikaty  lub  aprobaty  techniczne  (wydane

przez odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawcę materiałów,

dla których normy PN i BN to przewidują. Inne materiały powinny być wyposażone w

takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru,

• powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów

przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących od

jednego producenta.

Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej

lub przedmiarze robót można zastąpić równoważnymi o ile zastosowane materiały posiadają

te  same  właściwości  techniczne  jak  określone  w  niniejszej  Specyfikacji  technicznej,

dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót.

Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody

Inżyniera.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – S.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt.

3.

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania

z maszyn  i  sprzętu  gwarantujących  właściwą  to  jest  spełniającą  wymagania  ST  oraz

dokumentacji projektowej jakość robót.

W  przypadku  konieczności  zastosowania  specjalistycznego  sprzętu  wymaganego  przez

producenta poszczególnych elementów Wykonawca zapewni taki sprzęt  oraz odpowiednio

wykwalifikowaną kadrę dla jego obsługi.

Inspektor Nadzoru może zażądać udokumentowania kwalifikacji pracowników.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też

przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku

i wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  wykonawcę  winien  uzyskać

akceptację Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST-S.00.00.00  “Wymagania  ogólne”

pkt. 4.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które

pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz

BHP.  Rodzaj  oraz  liczba  środków  transportu,  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  specyfikacjach  technicznych  i wskazaniami  Inspektora

Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST –S.00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt. 5.

Uwaga!

Wszystkie  fragmenty  dróg  (wraz  z  poboczami),  wjazdów  na  posesje,  placów,  bram,

ogrodzeń,  itp.  zdemontowane  podczas  prowadzonych  robót  kanalizacyjnych,  po  ich

zakończeniu muszą zostać przywrócone do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST  S.00.00.00.  “Wymagania  ogólne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien sprawdzić,  czy materiały posiadają

atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i  podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją

Projektową i odpowiednimi ST

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków   porzecznych

i podłużnych  polega  na stwierdzeniu zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  pkt  3.5

niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłużne

Nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub  planografem  zgodnie  z  normą

BN - 68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją

± 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Różnica pomiędzy rzędami wykonanej nawierzchni i rzędami projektowanymi nie powinny

przekraczać ± 1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 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,  wymienionych  w pkt  6.4

powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych Robót. Zaleca się, aby pomiary cech

geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100

m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego

oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST –S.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 8.

Roboty uznaje  się  za zgodne z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inspektora

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki

pozytywne.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi Robót zanikających i  ulegających zakryciu podlegają:-  przygotowanie podłoża,

wykonanie podbudowy- wykonanie podsypki- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

Zasady ich odbioru są określone w ST –S.00.00.00 ,,Wymagania ogólne”.

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-  S.00.00.00   “Wymagania

ogólne” pkt. 9.

PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

1. Określenia podstawowe

1.1. Podbudowa z  tłucznia  kamiennego -  część  konstrukcji  nawierzchni  składająca  się

z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.

1.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST-  S.00.00.00"  Wymagania  ogólne"

pkt 1.5.

Materiały kamienne do wykonania podbudowy tłuczniowej powinny składać się z  kruszywa

łamanego, jednorodnego, bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń. Powinny odpowiadać

wymogom norm stosowanych przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia wg PN–S–96023(9).

Takimi materiałami są:

• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec wg PN–B–11112(8),

• woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

Wymieniona norma PN–B–11112(8) określa uziarnienie kruszywa:

• tłuczeń od 31,5 mm –  63 mm,

• kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

• kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm.

3. SPRZĘT

Niezależnie od zasobności wykonawcy obowiązkowo do wykonania podbudowy tłuczniowej

należy stosować następujący sprzęt:

• spycharki, równiarki do rozkładania kruszywa,

• walce wibracyjne i statyczne do zagęszczania oraz zagęszczarki płytowe i małe walce

wibracyjne jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych,

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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• przewoźne zbiorniki z wodą zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  S.00.00.00  „Wymagania  ogólne”

pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podbudowa  tłuczniowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie

drobnych  cząstek  gruntu  do  warstwy podbudowy.  Na gruncie  spoistym,  pod podbudową

tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem

podłoża  warstwy  odcinającej  albo  odsączającej,  powinien  być  spełniony  warunek

nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:

D15

d 85

15

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

odsączającej,

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Geowłókniny  przewidziane  do  użycia  pod  podbudowę  tłuczniową  powinny  posiadać

aprobatę  techniczną  wydaną  przez uprawnioną  jednostkę.  W szczególności wymagana jest

odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie ziarna

tłucznia  oraz  odpowiednie  właściwości  filtracyjne,  dostosowane  do  uziarnienia  podłoża

gruntowego.

Podbudowa  powinna  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie

z dokumentacją  projektową  lub  według  zaleceń  Inżyniera,  z  tolerancjami  określonymi

w niniejszych specyfikacjach.

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej

przygotowane.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub  linek

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza

od  1,5–krotnego  wymiaru  największych  ziaren  tłucznia.  Maksymalna  grubość  warstwy

podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm.

Podbudowę  o  grubości  powyżej  20 cm należy wykonać  w dwóch warstwach.  Kruszywo

grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu układarki albo

równiarki.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego  kruszywa  powinna  być  taka,  aby  po  jej

zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Zagęszczenie  podbudowy  o  przekroju  daszkowym  powinno  rozpocząć  się  od  krawędzi

i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi

jezdni.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru,

gotową  podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  jest  obowiązany  naprawić  wszelkie

uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw  wynikłych

z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S.00.00.00 „wymagania ogólne” pkt.6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

• szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż

+ 10 cm – 5 cm,

• nierówności  podłużne podbudowy należy mierzyć  4–metrową  łatą  lub planografem

zgodnie z normą BN–68/8931–04(11),

• nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4–metrową łatą,

• nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

− 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

− 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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• spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być  zgodne

z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5%,

• rzędne wysokościowe podbudowy zgodnie z projektem z tolerancją + 1 cm, – 2 cm,

• oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej

więcej niż ± 5 cm,

• grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej więcej niż: 

− dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm

− dla podbudowy pomocniczej + 1 cm, – 2  cm

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S.00.00.00  Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  robót  uznaje  się  za  właściwy  jeżeli  wszystkie  parametry  techniczne  wykonanej

podbudowy są  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  a  ewentualne  różnice  stwierdzone  w

czasie badań i pomiarów mieszczą się w granicach tolerancji określonych w punktach j.w.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  S.00.00.00   Wymagania

ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje:

• prace pomiarowe i oznakowanie robót,

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

• rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),

• zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie

• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN–S–06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych   mechanicznie

BN–84/6774–02  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne łamane  do  nawierzchni

drogowych

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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PN–B–06714–12  Kruszywa  mineralne.  Badania,  oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń

obcych.

BN–77/8931–12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

NAWIERZCHNIA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych

z wykonywaniem  warstwy  ścieralnej,  wiążącej,  wyrównawczej  i  wzmacniającej  z betonu

asfaltowego wg PN-S-96025: 2000(10).

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.1. Mieszanka  mineralna  (MM)  -  mieszanka  kruszywa  i  wypełniacza  mineralnego

o określonym składzie i uziarnieniu.

1.2. Mieszanka  mineralno-asfaltowa  (MMA) -  mieszanka  mineralna  z  odpowiednią

ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca

określone wymagania.

1.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona.

1.4. Środek  adhezyjny -  substancja  powierzchniowo  czynna,  która  poprawia adhezję

asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni

kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy

z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego

asfaltu w wodzie.

1.8. Kategoria  ruchu  (KR) –  obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym,  wyrażone

w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano

w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Należy stosować  asfalt  drogowy spełniający wymagania  określone w PN-C-96170:1965 -

można stosować asfalt D100.

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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2.3. Wypełniacz

Należy  stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  określone  w  PN-S-96504:1961  dla

wypełniacza podstawowego i zastępczego.

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

Dla  kategorii  ruchu  KR  1  lub  KR  2  dopuszcza  się  stosowanie  wypełniacza  innego

pochodzenia,  np.  pyły  z  odpylania,  popioły  lotne  z  węgla  kamiennego,  na  podstawie

orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inspektora Nadzoru.

2.4. Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1.

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

Lp. Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałów
w zależności 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 przeobrażonych
b) ze skał osadowych
c) z surowca sztucznego (żużle pomie-
dziowe i stalownicze)

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

jw.

kl. I, II 1); 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 Żwir i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -

4 Grys  i  żwir  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

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je

przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego

frakcjami.

2.5. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w

WT.EmA-1994

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  S.00.00.00  „Wymagania  ogólne”

pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,

• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

• skrapiarek,

• walców lekkich, średnich i ciężkich ,

• walców stalowych gładkich ,

• walców ogumionych,

• szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S.M-00.00.00 „Wymagania    ogólne”

pkt. 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

• cysternach samochodowych,

• bębnach blaszanych,

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.2.2. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi

z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.

Czas  transportu  od  załadunku  do  rozładunku  nie  powinien  przekraczać  2  godzin

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej

w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed  przystąpieniem  do  robót,  w  terminie  uzgodnionym  z  Inżynierem,  Wykonawca

dostarczy  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  składu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  oraz

wyniki  badań  laboratoryjnych  poszczególnych  składników  i  próbki materiałów  pobrane

w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

• doborze składników mieszanki mineralnej,

• doborze optymalnej ilości asfaltu,

• określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Mieszankę  mineralno-asfaltową  produkuje  się  w  otaczarce  o  mieszaniu  cyklicznym  lub

ciągłym zapewniającej  prawidłowe dozowanie składników,  ich wysuszenie i  wymieszanie

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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oraz  zachowanie  temperatury  składników  i  gotowej  mieszanki  mineralno-asfaltowej.

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.

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.

5.3. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do  warstwy

ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu

Wymiar oczek 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

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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Skład mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien być  ustalony na podstawie badań  próbek

wykonanych wg metody Marshalla.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe.

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

5.5. Połączenie międzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę  należy skropić emulsją asfaltową  lub asfaltem upłynnionym przed

ułożeniem następnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w

ilości ustalonej w SST.

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza   wynoszą

od 0,3 do 0,5 kg/m2.

Skropienie  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  w  czasie  przewidzianym  na

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza;  orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi  co

najmniej:

• 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

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być  układana, gdy temperatura otoczenia

jest  nie  niższa  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 podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >

16 m/s).

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  S.00.00.00  „Wymagania  ogólne”

pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza

oraz kruszyw  przeznaczonych  do produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej  i  przedstawić

wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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Częstotliwość  oraz zakres badań  i  pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki  mineralno-

asfaltowej podano w poniższej tablicy.

Tablica. 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 każdej dostawy (cysterny)

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie

5 Temperatura składników mieszanki
mineralno-asfaltowej

dozór ciągły

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

każdy 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

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-

04001:1967. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na  każde  100  Mg  zużytego  wypełniacza  należy  określić  uziarnienie  i  wilgotność

wypełniacza.

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar  temperatury  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  odczytaniu

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej.

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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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  należy  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 poniżej.

Tablica  -  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  podłużna
warstwy

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 
m

3 Równość  poprzeczna
warstwy

nie rzadziej niż co 5m

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

5 Rzędne  wysokościowe
warstwy

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według

6 Ukształtowanie  osi  w
planie

dokumentacji budowy

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

8 Złącza  podłużne  i
poprzeczne

cała długość złącza

9 Krawędź,  obramowanie
warstwy

cała długość

10 Wygląd warstwy ocena ciągła

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

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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12 Wolna  przestrzeń  w
warstwie

jw.

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość  warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego powinna być  zgodna z dokumentacją

projektową,  z  tolerancją  +5  cm.  Szerokość  warstwy  asfaltowej  niżej  położonej,  nie

ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być

szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż

5 cm.

6.4.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-

04 nie powinny być większe od podanych w tablicy.

Tablica. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiążąca

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 podłużne i poprzeczne

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do

osi.  Złącza w konstrukcji  wielowarstwowej  powinny być  przesunięte względem siebie co

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny

być w jednym poziomie.

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. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

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

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie

pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6 i  PN-S-96025:2000  dały  wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  S.00.00.00  „Wymagania

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

• oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu, 

• dostarczenie materiałów,

• wyprodukowanie  mieszanki  mineralno-asfaltowej  i  jej transport  na  miejsce

wbudowania,

• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

• skropienie międzywarstwowe,

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Żwir 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 żużla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

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

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

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

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Żwir 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 żużla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

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

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

drogowych

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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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

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.  IBDiM,

Warszawa, 1997,

2. Tymczasowe  wytyczne  techniczne.  Polimeroasfalty  drogowe.  TWT-PAD-97.

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

3. Warunki  techniczne.  Drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  EmA-99.  Informacje,

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999,

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych

z naturalnie  rozdrobnionego  surowca  skalnego  przeznaczonego  do  nawierzchni

drogowych, CZDP, Warszawa, 1984,

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia

trwałe.  Wytyczne  oznaczania  odkształcenia  i  modułu  sztywności  mieszanek

mineralno-bitumicznych metodą  pełzania pod obciążeniem statycznym.  Informacje,

instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995,

6. 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).

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

1.1. Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego,

leżących  na  podłożu  naturalnym  lub  ulepszonym,  zaklinowanych  i  uzdatnionych  do

bezpośredniego przejmowania ruchu.

1.2. Kruszywo łamane -  materiał  ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie

skał litych, wg PN-B-01100 [1].

1.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego

przekruszenia  skał  litych  i  rozsiania  na  frakcje  lub  grupy  frakcji,  charakteryzujące  się

ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 [1].

1.4. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.6. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm.

1.7. Mieszanka  drobna  granulowana -  kruszywo  uzyskane  w  wyniku  rozdrobnienia

w granulatorach  łamanego  kruszywa  zwykłego,  charakteryzujące  się  chropowatymi

powierzchniami  i  foremnym  kształtem  ziarn  o  stępionych  krawędziach  i  narożach,

o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm.

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Piasek

Piasek  stosowany  przy  wykonywaniu  nawierzchni  twardych  nieulepszonych  powinien

spełniać wymagania PN-B-11113 

Woda

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna

lub z wodociągów, bez specjalnych wymagań.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są:

• kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,

• mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 ,

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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• kruszywo  do zamulenia  górnej  warstwy  nawierzchni  -  miał,  wg PN-B-11112 lub

piasek wg PN-B-11113 ,

• woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.

3. SPRZĘT

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

• układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia,

• walców statycznych,  zwykle  o  nacisku  jednostkowym  co  najmniej  30  kN/m,  ew.

walców wibracyjnych  o  nacisku  jednostkowym  wału  wibrującego  co  najmniej  18

kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej

16 kN/m2, 

• przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do

rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.

4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Nawierzchnia tłuczniowa powinna być  ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie

drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią

tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów.

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym gruntem

podłoża  warstwy  odcinającej,  powinien  być  spełniony  warunek  nieprzenikania  cząstek

drobnych, wyrażony wzorem:

  
D15

D85

≤5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej,

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Geotekstylia  przewidziane  do  użycia  pod  nawierzchnię  tłuczniową  powinny  posiadać

aprobatę  techniczną  wydaną  przez uprawnioną  jednostkę.  W szczególności wymagana jest

odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez

ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża

gruntowego.

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza

od 7 cm.

Maksymalna grubość  warstwy nawierzchni  po zagęszczeniu nie może przekraczać  20 cm.

Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być  rozkładane w warstwie o jednakowej grubości,  przy użyciu

układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka,

aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną.

Kruszywo  grube  po  rozłożeniu  powinno  być  zagęszczane  przejściami  walca  statycznego

gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o

przekroju daszkowym powinno rozpocząć  się  od krawędzi  i  stopniowo przesuwać  pasami

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o

jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno

tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię,

lecz miażdży się na niej.

Po  zagęszczeniu  warstwy  kruszywa  grubego  należy  zaklinować  ją  poprzez  stopniowe

rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm

przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim.

Warstwy  dolnej  (o  ile  układa  się  na  niej  od  razu  warstwę  górną)  nie  klinuje  się,  gdyż

niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie

obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak  długo, dopóki wszystkie

przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem.

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby

było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej

układa szczelnie pod walcem.

Zagęszczenie  można  uważać  za  zakończone,  jeśli  nie  pojawiają  się  ślady  po  walcach

i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru

do akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością

podaną poniżej, następujące właściwości:

• uziarnienie  kruszywa,  zawartość  zanieczyszczeń  obcych  w  kruszywie  i  zawartość

ziarn nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z

tym,  że  maksymalna  powierzchnia  nawierzchni  przypadająca  na  jedno  badanie

powinna wynosić 600 m2,

• ścieralność  kruszywa,  nasiąkliwość  kruszywa,  odporność  kruszywa  na  działanie

mrozu - przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów.

Próbki należy pobierać  w sposób losowy z rozłożonej  warstwy,  przed jej  zagęszczeniem.

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej

Grubość  warstwy  Wykonawca  powinien  mierzyć  natychmiast  po  jej  zagęszczeniu,  co

najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej  działce roboczej i  nie

rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości  nawierzchni  nie  powinny  przekraczać

± 10%.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Równość nawierzchni

Nierówności  podłużne nawierzchni  należy mierzyć  4-metrową  łatą,  zgodnie z normą  BN-

68/8931-04 [24].

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [24].

Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla nawierzchni tłuczniowej.

6.4.2 Pomiar nośności nawierzchni

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z

BN-64/8931-02 . Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń

Inspektora Nadzoru.
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Zagęszczenie  nawierzchni  tłuczniowej  należy  uznać  za  prawidłowe  wtedy,  gdy  stosunek

wtórnego  modułu  odkształcenia  do  pierwotnego  modułu odkształcenia,  mierzonych  przy

użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 (M E
II :M E

I 2,2 ).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S.00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogólne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje:

• prace pomiarowe i oznakowanie robót,

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

• rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),

• zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie

• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 
nazwy i określenia

  2. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodą

  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości 
na ściskanie

  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na 
tarczy Boehmego

  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości 
kamienia na uderzenie (zwięzłość)

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

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

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

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.

168   



Specyfikacja Techniczna - ST - 06.01.01 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

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

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

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą krystalizacji

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

„Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasilaniem

energetycznym w miejscowości Zawady i Kamieńszczyzna, gmina Popów”.

169   


