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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Wykonanie wykopów
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa.
D-04.04.01. Ulepszone podłoŜe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D-05.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIA
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.03.01. Betonowe obrzeŜa chodnikowe
D-03.02.01. Regulacja studzienek
D-06.01.01. Humusowanie i obsianie trawą- plantowanie.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z remontem nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego w
Będzinie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem chodników , obejmuje ona wykonanie całości robót (chodnika):
•

korytowania,

•

wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

•

obrzeŜy,

•

chodników, wjazdów do bram i garaŜy.

1.4. Określenia podstawowe

Korytowanie. Usunięcie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w miejsce której wbudowana
zostaje podbudowa..
Konstrukcja chodników. Układ warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzeŜy wraz ze sposobem
ich połączenia przeznaczony dla ruchu pieszego.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do:
•

dostarczenia materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

•

stosowania materiałów produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadających aprobatę techniczną
odpowiednich instytutów badawczych,

•

poinformowania inspektora nadzoru (InŜyniera) przed rozpoczęciem dostaw o proponowanych
źródłach materiałów oraz uzyskania jego zgodę
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej prze uprawnioną
jednostkę.
NaleŜy stosować wibroprasowane kostki betonowe grubości 8 cm klasy 50
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:
•

3 mm dla kostek o grubości > 80 mm.

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. Powierzchnie naleŜy wykonać z kostki o grubości 80
mm. podwójne „T” Tolerancje wymiarowe wynoszą:
•

na długości

± 3 mm,

•

na szerokości

± 3 mm,

•

na grubości

± 5 mm.

Kolory kostek przyjmuje się w kolorach szary, czerwonym,
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).
Nasiąkliwość. Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B06250 i wynosić nie więcej niŜ 5%.
Odporność na działanie mrozu. Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być
badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 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%.

Ścieralność. Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosić nie więcej niŜ 4 mm.
2.3.Kruszywa
Materiałem do wykonania wymiany gruntu dla nawierzchni chodników i wjazdów powinna być
mieszanka piasku, pospółki i/lub Ŝwiru. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i
zanieczyszczeń obcych. Celem poprawy uziarnienia i zagęszczalności warstwy ulepszonego podłoŜa dla
nawierzchni ulic naleŜy dodać min. 30% kruszywa łamanego. Materiałem do wykonania wymiany gruntu dla
nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych moŜe być mieszanka dowolnego typu kruszywa
niewysadzinowego o wskaźniku piaskowym WP>35. Ponadto kruszywo powinno posiadać aprobatę na
moŜliwość jego wbudowywania w strefę przemarzania wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
2.4.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leŜeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w poniŜszej
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tablicy.
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 dla kruszywa na ulepszone
podłoŜe (podbudowy pomocnicze)
Sito kwadratowe [mm]
63
31.5
20
16
12,8
8
6,3
4
2
1
0,5
0,25
0 125
0,075

Przechodzi przez sito [%]
100
78-100
62-100
58-94
49-86
40-75
35-68
29-59
19-41
12-31
9-23
5-15
3-11
2-10

2.5.Właściwości kruszywa
Kruszywa powinno spełniać wymagania określone w poniŜszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa

L.p.
1
2
3
4

5
6

Właściwości badane według:
Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-78/B-06 /14.16; % nie więcej niŜ
Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN- /8/B-06714.26, %, nie więcej niŜ
Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-0448I:1988
Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714.42,
- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie większy niŜ
- po 1 /5 liczby obrotów
Nasiąkliwość wg PN-78/B-06714.18, %, nie wiecej niŜ
Mrozoodporność ziaren większych od 2mrn, wg PN-78/B-06714.19 po 25 cyklach zamraŜania
i odmraŜania, ubytek masy, %, nie więcej niŜ

7
8

Wymagania
45
1
35-70

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03 wg PN-78/B-06714.28, %, nie więcej
Wskaźnik nośności wn0j mieszanki kruszywa, nie mniejszy niŜ

45
40
4
10
1
60

2.6.Woda

Woda zapewniająca właściwe zagęszczenie powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-32250:1998.
2.7.Źródła materiałów
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych
przez InŜyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji
InŜyniera z wyprzedzeniem do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien
dostarczyć InŜynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i
reprezentatywne próbki materiałów. Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą
zaakceptowane do wbudowania przez InŜyniera, jeŜeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez InŜyniera wykaŜą
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zgodność cech materiałowych z wymaganiami. Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie
materiały z tego źródła będą przez InŜyniera dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają
wymagań zostaną odrzucone.
2.8. Podbudowy - wymagania

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i warunkami określonymi przez administratora drogi.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Nawierzchnię z kostki brukowej naleŜy wykonać ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni brukowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku pod brukiem moŜna stosować mechaniczne
urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach, do zagęszczania
podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uŜywać walce drogowe .

4. TRANSPORT
4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu minimum 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. W takim stanie naleŜy je przewozić samochodami cięŜarowymi. Załadunek i
rozładunek palet powinien się odbywać z wykorzystaniem odpowiednich wózków widłowych.
Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. PodłoŜe

PodłoŜe pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych układanych na chodnikach moŜe
stanowić grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP 35.
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego moŜna
wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
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5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni powinien być zgodny
z dokumentacją projektową.
Podbudowę w zaleŜności od przeznaczenia (w niniejszym zakresie robót jest równieŜ wykonanie
nawierzchni gruntowych), obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, moŜe stanowić:
•

kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,

•

podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa.

Rodzaj podbudowy musi być zgodny z dokumentacją projektową lub być zaakceptowany przez
InŜyniera. Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych naleŜy stosować obrzeŜa
betonowe według BN-80/6775-03/04 zgodne z dokumentacją projektową zaakceptowane przez
InŜyniera.
ObrzeŜa
Zastosowanie mają wibroprasowane obrzeŜa betonowe o wymiarach 8x30cm gatunku I. Ponadto beton uŜyty
do produkcji obrzeŜy ma być klasy nie mniejszej niŜ B25 i dodatkowo powinien charakteryzować się:
●
Nasiąkliwością: < 4% wg PN-B-06250:1988,
●
ścieralnością na tarczy Boehmego: < 3mm,
●
mrozoodpornością min. F50, zgodnie z normą PN-B-06250:1988. ObrzeŜa nie powinny być pęknięte
i nie mogą mieć Ŝadnych uszkodzeń na swoich krawędziach. Dopuszcza się minimalne ubytki w obrzeŜach,
lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te występują na niewidocznych płaszczyznach po ich wbudowaniu.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeŜy w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej lub wykonywanie obrzeŜy zgodnie z odpowiednią polską normą.
ObrzeŜa ustawiać naleŜy na ławie z betonu B10. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości warstwy
3cm po zagęszczeniu. Ława obrzeŜa powinna być dyktowana co około 50m.
Niweleta obrzeŜa powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego natomiast jego
odsłonięcie od strony chodników powinno wynosić 3cm. Tylna ściana obrzeŜa powinna być po ustawieniu
obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana
tylna ściana obrzeŜa naleŜy ubić.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i powinny zostać całkowicie wypełnione zaprawą
cementowo piaskową w stosunku 1:2. Spoiny obrzeŜy przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć
wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury spoinę nad szczeliną dylatacyjną ław naleŜy
pozostawić nie wypełnioną.

5.4. Podsypka pod kostkę brukową

Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Grubość
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być
zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
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5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać około 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.
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. PLANTOWANIE TERENU ORAZ SKARP WYKOPÓW I
NASYPÓW
6.1. Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
Wyszczególnienie robót:
1. Ręczne ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień o wysokości ścięć i głębokości zasypań nie
przekraczających 30 cm.
2. Wyrównanie powierzchni z grubsza z rozbiciem brył (kol. 01-03).
3. Wyrównanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie nierówności i zasypanie wgłębień (kol.
04-06).

6.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa
humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy wykopu i poza podnóŜe skarpy nasypu od 15 do 25cm.
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 10 cm.
UłoŜoną warstwę humusu naleŜy lekko zagęścić przez ubicie ręczne łub mechaniczne.

6.3. Obsianie nasionami traw
Przed obsianiem powierzchni naleŜy wykonać humusowanie.
Do wysiewu moŜna zastosować mieszankę traw nr 3 wg KCK 3-21 o składzie:
Agrostis vulgaris
30%
Festuca capillata
30%
Festuca heterophylla 25%
Lohum perenne 15%.
Wskazane jest dodanie do mieszanki około 2% nasion koniczyny białej. W porze bezdeszczowej, gdy
zachodzi obawa
przesuszenia gleby zastosować deszczowanie do momentu uzyskania równomiernego podsiąkania wody na
głębokość
4cm.
6.4. Pielęgnacja
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania i pielęgnacji posianych trawników jedynie w okresie trwania
kontraktu. Dalsza pielęgnacja i utrzymanie trawników naleŜy do Zamawiającego i me jest objęte
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zakresem przedmiotowego Kontraktu.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy materiały posiadają atest
wyrobu według punktu 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
7.2. Badania w czasie robót

Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu
ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków
poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz
punktem 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami według punktu 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej:
•
•
•
•

pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie niwelety pokryw włazów w studzienkach.

7.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierówności podłuŜne. Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie
z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.
Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
Niweleta nawierzchni. RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Szerokość nawierzchni. Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej
o więcej niŜ + 5 cm.
Grubość podsypki. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny
przekraczać ± 1 cm.
Niweleta pokryw włazów w studzienkach. Dopuszczalne odchylenie pomiędzy rzędną jezdni
(chodnika) oraz rzędną pokrywy włazu do studzienki nie moŜe być większe, niŜ  1 cm.
7.4. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w punkcie 6.3.
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w punkcie 6.3. były przeprowadzone
nie rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
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przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam gdzie poleci to InŜynier.

8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową odbudowy nawierzchni chodników jest 1 metr kwadratowy (m2).
Jednostką obmiarową obrzeŜy jest 1 metr (m) bieŜący obrzeŜa.

9. PRZEJĘCIE ROBÓT
9.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami InŜyniera jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według
punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9.2

Odbiór robót zanikających

Odbiorowi robót zanikających podlegają elementy, które ulegają demontaŜowi przed zasypaniem
wykopów i przywróceniem stanu pierwotnego.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonane w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
•

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót.

•

Dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii
według PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego według PN-8 1/B-03020; poziom wód
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień agresywności
środowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw wodonośnych.

•

Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek
trasy przewodu, a takŜe przekroje poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie.

•

Dziennik budowy.

•

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

9.3. Odbiór robót ulegających zakryciu

Zasady ich odbioru są określone w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne".
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają:
•

przygotowanie podłoŜa i wykonanie podbudowy,

•

wykonanie podsypki,

•

ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki.

Odbiór robót ulegających zakryciu powinien być dokonane w czasie umoŜliwiającym wykonanie
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korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Przy odbiorze powinny być dostarczone min. następujące dokumenty:
•

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót.

•
•

Stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków
wysokościowych reperów.

•

Dziennik budowy.

•

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór robót ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie:
•

sposobu przygotowania podłoŜa i jakości oraz zgodności z normatywami wykonania
podbudowy,

•

jakości i zgodności z normatywami wykonania podsypek i ław pod krawęŜniki.

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i wbudowania oraz
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót” niniejszej
specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane
do dziennika budowy.
9.4. Przejęcie części Robót

Jest to techniczne
przejęcie części Robót po ich ukończeniu, przed przekazaniem Zamawiającemu. Przy Przejęciu
wymagane jest przedłoŜenie następujących dokumentów:
•

wszystkich dokumentów wymaganych przy Przejęciu części Robót,

•

protokołów wszystkich przejęć części Robót,

•

świadectwa jakości wydanego przez dostawców materiałów,

•

dwóch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planach sytuacyjnych przez
uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze naleŜy sprawdzić:
•
zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,
•

protokoły z przejęć części Robót i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

• aktualność dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia.
•
• inwentaryzacja powykonawcza – po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do
opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Inwentaryzacje powykonawcza naleŜy
dostarczyć inwestorowi po odbiorze końcowym wraz ze zaktualizowanym podkładem mapowym
i klauzula właściwego ośrodka geodezyjnego o przyjęciu materiałów do zasobu.
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie podbudowy z tłucznia
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ułoŜenie warstwy brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04111

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250

Beton zwykły

3. PN-B-06712

Kruszywa mineralną do betonu zwykłego.

4.

Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności

PN-B-19701

5. PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. N-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

9. PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych- świr i mieszanka

10. PN-B-1 i 112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

11. PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

12. PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Instytut Badawczy Dróg
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i Mostów, Warszawa, 1997
14.

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, poz. 430)

D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w zakresie wymienionym w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wymienionych w pkt 1.1 wg PN-S96025:2000 i obejmują wykonanie niŜej wymienionych warstw konstrukcyjnych zgodnie z
lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej:
- warstwy wiąŜącej o grubości 10 cm z betonu asfaltowego BA 0/20 dla kategorii ruchu KR 6,
- warstwy wiąŜącej o grubości 8 cm z betonu asfaltowego BA 0/20 dla kategorii ruchu KR 4, KR5
- warstwy wiąŜącej o grubości 7 cm z betonu asfaltowego BA 0/20 dla kategorii ruchu KR 4, KR5
- warstwy wiąŜącej o grubości 6 cm z betonu asfaltowego BA 0/20 dla kategorii ruchu KR 3,
- warstwy wiąŜącej o grubości 8 cm z betonu asfaltowego BA 0/16 dla kategorii ruchu KR 2,
- warstwy wiąŜącej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego BA 0/16 dla kategorii ruchu KR 1,
- warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego BA 0/12,8 dla kategorii ruchu KR 3 KR
4 i KR5.
- warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z betonu asfaltowego BA 0/16 dla kategorii ruchu KR 3
- warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego BA 0/16 dla kategorii ruchu KR 1 i KR
2.
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o
określonym składzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone
wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułoŜona i zagęszczona.
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1.4.4. 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.
1.4.5.PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Asfalt
Do betonów asfaltowych na warstwy wiąŜące - naleŜy stosować asfalt drogowy modyfikowany
DE30 B a dla warstw ścieralnych i wiąŜących dla ruchu KR1-KR3 asfalt 50/70 wg PN-EN 12
591:2002. Wymagania dla asfaltów podano w tabelach 1 i 2.
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Tabela 1. Wymagania dla asfaltów drogowych modyfikowanych polimerami

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy wiąŜącej i
ścieralnej asfalt drogowy D 50/70 o właściwościach odpowiadających wymaganiom zawartym w
tabeli 2.
Tabela 2. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70

2.3. Wypełniacz
NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN13043;2004
dla wypełniacza podstawowego.
Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia wg tabel 3 i
4 na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inspektora Nadzoru.
2.4. Kruszywo
W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tabelach 3 i 4.
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Tabela 3. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Tabela 4. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.
EmA-99.
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2.6. Środek adhezyjny
Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające aprobatę techniczną IBD i M i atest
producenta. Środki adhezyjne naleŜy stosować zgodnie z warunkami podanymi w aprobacie
technicznej.
3.

SPRZĘT

3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.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 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 ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2.

Transport materiałów

4.2.1. Asfalt
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport asfaltów
drogowych moŜe odbywać się w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
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
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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 ST D.00.00.00 „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 Inspektora
Nadzoru.
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 warstwy ścieralnej asfaltowego wiąŜącej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartości asfaltu podano w tabelach 5 i 6.
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla: próbki powinny spełniać odpowiednie wymagania podane w
tabelach 7 i 8 lp. 1÷6.
Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spełniać odpowiednie wymagania podane w
tabeli 7 i 8 lp. 7÷8.

Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego w Będzinie

Tabela 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
wiąŜącej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu (trasa
zasadnicza i drogi dla KR1)
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Tabela 6. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
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Tabela 7. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy wiąŜącej z betonu
asfaltowego

Tabela 8. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego

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

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
- dla polimeroasfaltu wg wskazań producenta,
- dla asfaltu 50/70
140° C÷160° C.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza, asfaltu uzyskać
właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z polimeroasfaltem wg wskazań producenta,
- dla asfaltu 50/70
135° C÷165° C.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze niŜszej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4.
Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod warstwy ścieralne stanowią warstwy wiąŜące z betonu asfaltowego wykonane wg
niniejszej ST. PodłoŜe pod warstwę wiąŜącą stanowi warstwa podbudowy z betonu asfaltowego lub
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
PodłoŜe pod warstwę wiąŜącą na drodze o ruchu KR1 i zjazdach publicznych stanowi warstwa
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Powierzchnia podłoŜa powinna
być sucha i czysta. Nierówności podłoŜa nie powinny być większe od podanych w tabeli 9.
Tabela 9. Maksymalne nierówności podłoŜa, mm
Lp.

Droga

PodłoŜe pod warstwę

ścieralną
wiąŜącą
1
Drogi klasy S i GP
6
9
2
Drogi klasy G i Z
9
12
3
Drogi klasy L i D, parkingi, zjazdy
12
15
W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tabeli 7, podłoŜe naleŜy
wyrównać poprzez frezowanie lub/i ułoŜenie nowej warstwy wyrównawczej.
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić emulsją
asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tabeli 10.
Tabela 10. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp.

PodłoŜe do wykonania warstwy z
mieszanki betonu asfaltowego

Ilość asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji kg/m2

1

Podbudowa asfaltowa

0,3÷0,5

2

Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

0,5÷0,7

3

Nawierzchnia po frezowaniu

0,2 ÷0,5

Przy skrapianiu warstwy wiąŜącej przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej, ilość asfaltu (po
odparowaniu) powinna wynosić 0,1÷0,3 kg/m2.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
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wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
0,5 h przy ilości 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji,
2 h przy ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji.
Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem
lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5.5. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu
doby była nie niŜsza od +10° C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).
5.6. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego
zarobu. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych tabeli 11.

Tabela 11. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

Lp.

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralnoasfaltowe do nawierzchni
dróg o kategorii ruchu

KR 1-2

KR 3 – 6

1

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

+ 5,0

+ 4,0

2

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

+ 3,0

+ 2,0

3

Ziarna przechodzące przez sito o oczkach #(mm) 0,075

+ 2,0

+ 1,5

4

Asfalt

+ 0,5

+ 0,3

5.7. Odcinek próbny
Dla projektowanej autostrady obowiązkowo (w pozostałych przypadkach jeŜeli zaŜąda tego
InŜynier) 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
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warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny winien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
próbnego Inspektora Nadzoru.
5.8. Wbudowanie i zagęszczenie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposaŜoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją
Projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.
Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na
odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ:
- dla polimeroasfaltu wg wskazań asfaltu,
- dla asfaltu 50/70 125° C.
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia
ułoŜonej warstwy powinien być ≥ 98,0%.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi
drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej
15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania pełne lepiszcza,
wypełniacza, destruktu asfaltowego oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania pełne naleŜy takŜe wykonać przy zmianie pochodzenia materiału. W takim przypadku
powinna zostać równieŜ opracowana nowa recepta laboratoryjna na mieszankę mineralnoasfaltową.
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 tabeli 12.
Tabela 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Lp.
1

2

Wyszczególnienie badań
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w
wytwórni i uziarnienie mieszanki mineralnej
Skład destruktu asfaltowego (uziarnienie kruszywa i
zawartość asfaltu)

Częstotliwość badań.
Minimalna liczba badań
na dziennej działce roboczej
1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2
próbki przy produkcji ponad 500 Mg
1 próbka na 500 Mg destruktu
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3

Właściwości asfaltu (badania niepełne)

dla kaŜdej dostawy (cysterny)

4

Właściwości wypełniacza (badania niepełne)

1 na 100 Mg

5

Właściwości kruszywa (badania niepełne)

1 na 500 Mg i przy kaŜdej zmianie

6

Temperatura składników mieszanki mineralnoasfaltowej

dozór ciągły

7

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowania

8

Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

jw.

9

Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranej w wytwórni

jeden raz dziennie

Wartości podane w tablicy 12 nie dotyczą zjazdów, dla których zakres i częstotliwość badań zostaną
uzgodnione z InŜynierem i zapisane w PZJ.
6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tabeli 9.
6.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie mieszanki mineralnej naleŜy badać na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji. Krzywa
uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Dla kaŜdej cysterny naleŜy wykonać badania sprawdzające w zakresie:
- penetracji w temp. 25° C,
- temperatury mięknienia PiK.
Asfalt z dostawy naleŜy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu
następujących warunków:
- wyniki badań sprawdzających j.w. są zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2,
- wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do
dostawy, są zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2.
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić, zgodnie z pkt. 2.3, właściwości
wypełniacza w zakresie:
- uziarnienia,
- wilgotności.
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Badania naleŜy wykonać z częstotliwości podaną w tablicy 12, oraz przy kaŜdej zmianie kruszywa
naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i w ST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
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Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura moŜe być równieŜ odczytywana
lub rejestrowana automatycznie z urządzenia pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.
Dokładność pomiaru ± 2° C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST.
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania.
6.3.10. 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 tabela 13.
Tabela 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego

Wartości podane w tablicy 13 nie dotyczą zjazdów, dla których zakres i częstotliwość badań zostaną
uzgodnione z InŜynierem i zapisane w PZJ.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy 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 nie
powinny być większe od podanych w tabeli 14.
Tabela 14. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
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Lp.

Droga

Warstwa
ścieralna

wiąŜąca

wzmacniająca

1

Drogi klasy S i GP

4

6

6

2

Drogi klasy G i Z

6

6

6

3

Drogi klasy L i D, parkingi, zjazdy

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.
 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 dokumentacją projektową, z
tolerancją ±10%.
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 15
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.
6.4.9. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednorodną teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjnej.
6.4.11. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do
5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane, a w
miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia – pokryte asfaltem.
7.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeŜeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu. 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

•

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- 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 krawęŜników,
- rozłoŜenie 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
PN-EN 13043:2004

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
świri mieszanka
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-EN 12 591
Asfalty i lepiszcza. Specyfikacje asfaltowe
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych
PN-EN 13043;2004 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno asfaltowe cz.1. Beton asfaltowy
PN-EN13108-3:2006/ Mieszanki mineralno asfaltowe cz.3 Bardzo miękki beton asfaltowy
AC:2008,
PN-EN 13108-7:2008 Mieszanki mineralno asfaltowe cz.7. Beton asfaltowy porowaty
PN-EN 13108-2:2008 Mieszanki mineralno asfaltowe cz.2 Beton asfaltowy do cienkich
warstw
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata
PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igła
PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia.
Metoda Pierścień i Kula
PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości
Fraassa
PN-EN ISO 2592:2002(U) Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia.
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Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
PN-EN 12607-1:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na starzenie pod
wpływem ciepła i powietrza. Czesc 1: Metoda RTFOT
PN-S-96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBD i M 1997 r. Warunki
techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBD i M – 1999 r. Wytyczne
techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 r.
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych
metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBD i M – Zeszyt 48/1995
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)
Zeszyt nr 63 „Seria I” Informacje, Instrukcje wydany przez IBD i M Warszawa 2002 pt. „Zasady
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