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D-0l.0l.0l
ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOÚCIOWYCH

1. WSTÆP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹
wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktów wysokoœciowych w czasie przebudowy drogi gminnej
Dùusko Gryfiñskie - Góralice od km 0+000 – 2+702.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót
zwi¹zanych ze wszystkimi czynnoœciami umo¿liwiaj¹cymi i maj¹cymi na celu
odtworzenie w terenie trasy drogowej.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokoœciowych
W zakres robót pomiarowych zwi¹zanych z odtworzeniem trasy drogi i
punktów wysokoœciowych wchodz¹:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoœciowego punktów gùównych osi
trasy i punktów wysokoœciowych,
b) uzupeùnienie trasy dodatkowymi punktami - wg potrzeb
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoœciowych - reperów roboczych,
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) wykonanie i dostarczenie inwestorowi dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
przed koñcowym odbiorem robót

1.4. Okreœlenia podstawowe
1.4.1. Punkty gùówne trasy - punkty zaùamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
pocz¹tkowy i koñcowy punkt trasy.
1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiaj¹cego do nadzoru nad
prawidùowym wykonaniem robót.
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2. MATERIA£Y
2.1. Rodzaje materiaùów
Do utrwalenia punktów gùównych trasy nale¿y stosowaã; pale drewniane z
gwoêdziem lub prêtem stalowym, sùupki betonowe albo rury metalowe o dùugoœci okoùo
0,50 metra.
Do stabilizacji pozostaùych punktów nale¿y stosowaã paliki drewniane œrednicy
od 0,05 do 0.08m i dùugoœci okoùo 0,30m, a dla punktów utrwalanych w wykonanej
nawierzchni bolce stalowe œrednicy 5-10 mm i dùugoœci 10cm.

3. SPRZÆT
3.1. Sprzêt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokoœciowych nale¿y stosowaã
nastêpuj¹cy sprzêt:
- teodolity
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- ùaty,
- taœmy stalowe, szpilki.
Sprzêt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokoœciowych
powinien gwarantowaã uzyskanie wymaganej dokùadnoœci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Transport sprzêtu i materiaùów
Sprzêt i materiaùy do odtworzenia trasy mo¿na przewoziã dowolnymi œrodkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byã wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
Instrukcjami GUGiK (czyt. Przepisy zwi¹zane od 1 do 7).
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przej¹ã od
Zamawiaj¹cego dane zawieraj¹ce lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów gùównych trasy
oraz reperów.
W oparciu o materiaùy dostarczone przez Zamawiaj¹cego, Wykonawca
powinien przeprowadziã obliczenia i pomiary geodezyjne niezbêdne do
szczegóùowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny byã wykonane przez osoby posiadaj¹ce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaã Inspektora nadzoru o
wszelkich bùêdach wykrytych w wytyczeniu punktów gùównych trasy i (lub) reperów
roboczych. Bùêdy te powinny byã usuniête na koszt Zamawiaj¹cego.
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Wykonawca powinien sprawdziã czy rzêdne terenu okreœlone w dokumentacji
projektowej s¹ zgodne z rzeczywistymi rzêdnymi terenu. Je¿eli Wykonawca stwierdzi,
¿e rzeczywiste rzêdne terenu istotnie ró¿ni¹ siê od rzêdnych okreœlonych w
dokumentacji projektowej , to powinien powiadomiã o tym Inspektora nadzoru.
Uksztaùtowanie terenu w takim rejonie nie powinno byã zmieniane przed podjêciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj¹ce z ró¿nic rzêdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzêdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora
nadzoru, zostan¹ wykonane na koszt Zamawiaj¹cego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora nadzoru oznacza, ¿e roboty dodatkowe w takim przypadku obci¹¿¹
Wykonawcê.
Wszystkie roboty, które bazuj¹ na pomiarach Wykonawcy, nie mog¹ byã
rozpoczête przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.
Punkty wierzchoùkowe, punkty gùówne trasy i punkty poœrednie osi trasy musz¹
byã zaopatrzone w oznaczenia okreœlaj¹ce w sposób wyraêny i jednoznaczny
charakterystykê i poùo¿enie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeñ powinny byã
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê wszystkich punktów pomiarowych i
ich oznaczeñ w czasie trwania robót. Je¿eli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiaj¹cego zostan¹ zniszczone przez Wykonawcê œwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to
zostan¹ one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostaùe prace pomiarowe konieczne dla prawidùowej realizacji
robót nale¿¹ do obowi¹zków Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów gùównych osi trasy i punktów
wysokoœciowych
Punkty wierzchoùkowe trasy i inne punkty gùówne powinny byã zastabilizowane w
sposób trwaùy, przy u¿yciu pali drewnianych lub sùupków betonowych, a tak¿e
dowi¹zane do punktów pomocniczych, poùo¿onych poza granic¹ robót ziemnych.
Maksymalna odlegùoœã pomiêdzy punktami gùównymi na odcinkach prostych nie mo¿e
przekraczaã 500 m.
Zamawiaj¹cy powinien zaùo¿yã robocze punkty wysokoœciowe (repery robocze) wzdùu¿
osi trasy drogowej, a tak¿e przy ka¿dym obiekcie in¿ynierskim.
Maksymalna odlegùoœã miêdzy reperami roboczymi wzdùu¿ trasy drogowej w terenie
pùaskim powinna wynosiã 500 metrów.
Repery robocze nale¿y zaùo¿yã poza granicami robót zwi¹zanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzysz¹cych. Jako repery robocze mo¿na wykorzystaã punkty
staùe na stabilnych, istniej¹cych budowlach wzdùu¿ trasy drogowej. O ile brak takich
punktów, repery robocze nale¿y zaùo¿yã w postaci sùupków betonowych lub grubych
ksztaùtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj¹cy osiadanie.
Rzêdne reperów roboczych nale¿y okreœlaã z tak¹ dokùadnoœci¹, aby œredni bù¹d
niwelacji po wyrównaniu byù mniejszy od 4 mm/km, stosuj¹c niwelacjê podwójn¹ w
nawi¹zaniu do reperów pañstwowych.
Repery robocze powinny byã wyposa¿one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj¹ce
wyraêne i jednoznaczne okreœlenie nazwy repera i jego rzêdnej.

5.3. Odtworzenie osi trasy
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Tyczenie osi drogi nale¿y wykonaã w oparciu o dokumentacjê projektow¹.
Oœ drogi powinna byã wyznaczona w punktach gùównych i w punktach poœrednich w
odlegùoœci zale¿nej od charakterystyki terenu i uksztaùtowania trasy, lecz nie rzadziej
ni¿ co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 5 cm. Rzêdne niwelety punktów osi trasy
nale¿y wyznaczyã z dokùadnoœci¹ do 1 cm w stosunku do rzêdnych niwelety
okreœlonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale¿y u¿yã materiaùów wymienionych w pkt 2.1.
Usuniêcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca
robót zast¹pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza
granic¹ robót.
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT.
6.1. Kontrola jakoœci prac pomiarowych
Kontrolê jakoœci prac pomiarowych zwi¹zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokoœciowych nale¿y prowadziã wedùug ogólnych zasad okreœlonych w instrukcjach
i wytycznych GUGiK (czyt. przepisy zwi¹zane pkt 1,2,3,4,5,6,7)
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarow¹ jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Sposób odbioru robót
Odbiór robót geodezyjnych nastêpuje na podstawie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej, któr¹ Wykonawca przedkùada Inspektorowi nadzoru i Inwestorowi
przed koñcowym odbiorem robót.
UWAGA:
Brak geodezyjnej dokumentacji powykonawczej uniemo¿liwia odbiór robót.
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie punktów gùównych osi trasy i punktów wysokoœciowych,
- uzupeùnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoœciowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
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- zastabilizowanie punktów w sposób trwaùy, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie uùatwiaj¹ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1 0. PRZEPISY ZWI¥ZANE.
1 . Instrukcja techniczna 0- 1 . Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsùuga inwestycji, Gùówny Urz¹d Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokoœciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe, GUGiK 1979,
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGÆSZCZENIEM POD£OÝA
1. WSTÆP
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹
wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem koryta
drogi, wraz z profilowaniem i zagêszczaniem podùo¿a gruntowego, oraz wykonaniem
poboczy o szerokoœci 2x1,0m w czasie przebudowy drogi gminnej Dùusko
Gryfiñskie - Góralice, od km 0+000 do km 2+702.
W nin. SST zamieszczono równie¿ zakres wycinki krzaków z pasa
drogowego przedmiotowej drogi, jako roboty przygotowawcze dla robót ziemnych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót
zwi¹zanych z wykonaniem:
1. robót ziemnych na poszerzeniu istniej¹cej korony drogi tj.
mechanicznego zebrania skarp w miejscach, gdzie droga przebiega w wykopie z
przewiezieniem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcê w odlegùoœci do
5km od miejsca robót
Zakres robót ziemnych:
- w km 0+000 do 0+400 str. L+P
400,0m x 2str.x1,0m x 0,10m=80,0m3
- w km 0+400 do 0+500 str. L
100,0m x 2,0m x 0,8m=160,0m3
- w km 0+400 do 0+500 str. P
100,0 x 1,0 x 0,3m=30,0m3
- w km 0+500 do 2+000 str. L+P
1500,0 x 2str x 1,0m x 0,5m=1500,0m3
- w km 2+000 do 2+700 str. L+P
700,0m x 2 str. x 1,0m x 0,3=420,0m3
RAZEM ROBOTY ZIEMNE -

2190,0m3

2. koryta przeznaczonego do uùo¿enia konstrukcji nawierzchni;
- w km 0+000 do 0+500 str. L+P – poszerzenie istniej¹cej jezdni (gùêb. 0,3m)
500,0m x 2 str. x 0,6m = 600,0m2
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- w km 0+500 do 2+702 – (gùêb. 0,2m)
2202,0m x 4,2 =9248,40m2
zjazdy do pól i posesji (gùêb. 0,2m) – 20szt. x 5,0m x 2,0m = 200,0 m2
RAZEM POWIERZCHNIA KORYTA - 10 048,40m2
-

gùêbokoœã koryta jezdni = 0,20 m
gùêbokoœã koryta zjazdów = 0,20 m
wymiary zjazdów : szerokoœã przy jezdni = 5,0m, dùugoœã = 2,0m
gùêbokoœã koryta na poszerzenu (0+000-0+500) jezdni = 0,30m
wskaênik zagêszczenia podùo¿a w korycie minim. 1,00
spadki poprzeczne koryta 2% (przekrój daszkowy) i 2% na ùuku
szerokoœã poboczy wzmocnionych kruszywem ùamanym 2 x 1,0 m
szerokoœã poboczy ziemnych 2x1,0m
spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6-8%

3. przed przyst¹pieniem do robót ziemnych wykonawca wykona n/w
roboty przygotowawcze, które ze wzglêdu na ich maùy stopieñ trudnoœci
przedstawiono w nin. SST
a) wycinka krzaków z pasa drogowego z utylizacj¹
- w km 0+400 do 2+700 strona L
2300,0m x 2,0= 4600,0m2
- w km 0+500 do 2+700 strona P
2200,0m x 2,0=4400,0m2
RAZEM WYCINKA KRZAKÓW 9000,0m2
1.4. Okreœlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo
rozdrobnionych odpadów przemysùowych, speùniaj¹ca warunki statecznoœci i
odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czêœã wykopu, która jest ograniczona koron¹
drogi i i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokoœã nasypu lub gùêbokoœã wykopu - ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej
robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokoœã jest mniejsza ni¿ 1 m.
1.4.5. Nasyp œredni - nasyp, którego wysokoœã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokoœã przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop pùytki - wykop, którego gùêbokoœã jest mniejsza ni¿ 1 m.
1.4.8. Wykop œredni - wykop, którego gùêbokoœã jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop gùêboki - wykop, którego gùêbokoœã przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod¹, o maùej noœnoœci, charakteryzuj¹cy
siê znacznym i dùugotrwaùym osiadaniem pod obci¹¿eniem.
1.4.11. grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spêkany o nie przesuniêtych blokach,
którego próbki nie wykazuj¹ zmian objêtoœci ani nie rozpadaj¹ siê pod dziaùaniem
wody destylowanej ; maj¹ wytrzymaùoœã na œciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga
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u¿ycia œrodków wybuchowych albo narzêdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poùo¿one w
obrêbie pasa robót drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poùo¿one poza
pasem robót drogowych.
1.4.14. Odkùad - miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
nasypów oraz innych prac zwi¹zanych z tras¹ drogow¹.
1.4.15. Wskaênik zagêszczenia gruntu - wielkoœã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia
gruntu, okreœlona wg wzoru: j
Isz=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gêstoœã objêtoœciowa szkieletu zagêszczonego gruntu, (Mg/m3),
Pds - maksymalna gêstoœã objêtoœciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoœci
optymalnej, okreœlona w normalnej próbie Proctora,
1.4.16. Wskaênik ró¿noziarnistoœci - wielkoœã charakteryzuj¹ca zagêszczalnoœã
gruntów niespoistych, okreœlona wg wzoru:
U= d60
d10

gdzie :
d60 - œrednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - œrednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.17. Pobocze gruntowe - czêœã korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymania siê pojazdów, umieszczenia urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, sùu¿¹ca jednoczeœnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
2. MATERIA£Y ( grunt pozyskany z robót ziemnych i z koryta drogi)
Grunt uzyskany w wyniku robót ziemnych i z korytowania nale¿y
wywieêã w miejsce wybrane przez wykonawcê robót w odlegùoœci nie wiêkszej
ni¿ 5,0 km od miejsca robót.
3. SPRZÆT
3.1. Sprzêt do wykonania robót
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót ziemnych i koryta oraz
profilowania podùo¿a powinien wykazaã siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego
sprzêtu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukoœnie ustawianym lemieszem;
- walców statycznych, wibracyjnych lub pùyt wibracyjnych.
- koparek podsiêbiernych

11
„Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
– przebudowa drogi gminnej Dùusko Gryfiñskie – Góralice.
Inwestor: Gmina Banie”

- koparek przedsiêbiernych ze zmienn¹ ùy¿k¹ (do skarpowania)
- samochodów samowyùadowczych o ùadownoœci min 10,0ton
Stosowany sprzêt nie mo¿e spowodowaã niekorzystnego wpùywu na wùaœciwoœci
gruntu podùo¿a.
4. TRANSPORT
Transport materiaùów mo¿e siê odbywaã œrodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przyst¹pienia do robót
Wykonawca powinien przyst¹piã do wykonania koryta oraz profilowania i
zagêszczenia podùo¿a bezpoœrednio przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeœniejsze przyst¹pienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagêszczania podùo¿a jest mo¿liwe wyù¹cznie za zgod¹ Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagêszczonym podùo¿u nie
mo¿e odbywaã siê ruch budowlany, niezwi¹zany bezpoœrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne przewidziane do wykonania w trakcie przebudowy poszerz¹
koronê projektowanej drogi do minimum 6,0m. Skarpy wykopu powinny po
wykonaniu robót mieã spadki zbli¿one do 1:1,5. Ze wzglêdu na zasiewy w
otoczeniu drogi nie przewiduje siê skùadania urobku na koronach wykopu.
Roboty ziemne musz¹ byã wykonane przed korytowaniem ze wzglêdu na du¿y
zakres robót transportowych, które powinny siê odbywaã po istniej¹cej
nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzêtu, a w szczególnoœci jego moc nale¿y dostosowaã do rodzaju
gruntu, w którym prowadzone s¹ roboty i do trudnoœci jego odspojenia.
Sposób wykonania musi byã zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
5.4. Profilowanie i zagêszczanie podùo¿a
Przed przyst¹pieniem do profilowania podùo¿e powinno byã oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczeñ.
Po oczyszczeniu powierzchni podùo¿a nale¿y sprawdziã, czy istniej¹ce rzêdne
terenu umo¿liwiaj¹ uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzêdnych podùo¿a.
Zaleca siê, aby rzêdne terenu przed profilowaniem byùy o co najmniej 5 cm wy¿sze ni¿
projektowane rzêdne podùo¿a.
Je¿eli powy¿szy warunek nie jest speùniony i wystêpuj¹ zani¿enia poziomu w
podùo¿u przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchniã podùo¿e na
gùêbokoœã zaakceptowan¹ przez Inspektora nadzoru, dowieêã dodatkowy grunt
speùniaj¹cy wymagania obowi¹zuj¹ce dla górnej strefy korpusu, w iloœci koniecznej do
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uzyskania wymaganych rzêdnych wysokoœciowych i zagêœciã warstwê do uzyskania
wartoœci wskaênika zagêszczenia, okreœlonych w tablicy 1.
Do profilowania podùo¿a nale¿y stosowaã równiarki
Bezpoœrednio po profilowaniu podùo¿a nale¿y przyst¹piã do jego zagêszczania
Zagêszczanie podùo¿a nale¿y kontynuowaã do osi¹gniêcia wskaênika zagêszczenia
nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Tablica 1 . Minimalne wartoœci wskaênika zagêszczenia podùo¿a (Is)
Strefa
Minimalna wartoœã Is dla :
korpusu
Autostrad i dróg
Innych dróg
ekspresowych
Ruch ciê¿ki
Ruch mniejszy
i bardzo ciê¿ki
od ciê¿kiego
Górna warstwa o gruboœci 20
x
x
1,00
cm

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaù tworz¹cy podùo¿e uniemo¿liwia
przeprowadzenie badania zagêszczenia, kontrolê zagêszczenia nale¿y oprzeã na
metodzie obci¹¿eñ pùytowych. Stosunek wtórnego i pierwotnego moduùu odksztaùcenia
nie powinien przekraczaã 2,2.
Wilgotnoœã gruntu podùo¿a podczas zagêszczania powinna byã równa
wilgotnoœci optymalnej z tolerancj¹ od -20% do + 10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagêszczonego podùo¿a
Podùo¿e (koryto) po wyprofilowaniu i zagêszczeniu powinno byã utrzymywane w
dobrym stanie.
Je¿eli po wykonaniu robót zwi¹zanych z profilowaniem i zagêszczeniem
podùo¿a nast¹pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst¹pi natychmiast do
ukùadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyã podùo¿e przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykùad przez rozùo¿enie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Je¿eli wyprofilowane i zagêszczone podùo¿e ulegùo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukùadania kolejnej warstwy mo¿na przyst¹piã dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.
Po osuszeniu podùo¿a Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbêdnych napraw. Je¿eli zawilgocenie nast¹piùo wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawê wykona on na wùasny koszt.
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Badania w czasie robót
6.1.1. Czêstotliwoœã oraz zakres badañ i pomiarów
Czêstotliwoœã oraz zakres badañ i pomiarów dotycz¹cych cech
geometrycznych i zagêszczenia koryta i wyprofilowanego podùo¿a podaje tablica 2.
Tablica 2. Czêstotliwoœã oraz zakres badañ i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego podùo¿a
Lp
Wyszczególnienie badañ i
Minimalna czêstotliwoœã badañ i pomiarów
pomiarów
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1
2
3
4
5
6
7

Szerokoœã koryta
10 razy na 1 km
Równoœã podùu¿na
co 20 m
Równoœã poprzeczna
10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
Rzêdne wysokoœciowe
co 100 m
Uksztaùtowanie osi w planie *)
j.w.
Zagêszczenie, wilgotnoœã gruntu w 2 punktach na dziennej dziaùce roboczej, lecz
podùo¿a
nie rzadziej ni¿ raz na 600 m2
*)
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaùtowania osi w planie nale¿y
wykonaã w punktach gùównych ùuków poziomych
6.1.2. Szerokoœã koryta (profilowanego podùo¿a)
Szerokoœã koryta i profilowanego podùo¿a nie mo¿e ró¿niã siê od szerokoœci
projektowanej o wiêcej ni¿ +10 cm i -5 cm.
6.1.3. Równoœã koryta (profilowanego podùo¿a)
Nierównoœci podùu¿ne koryta i profilowanego podùo¿a nale¿y mierzyã
4-metrow¹ ùat¹
Nierównoœci poprzeczne nale¿y mierzyã 4-metrow¹ ùat¹.
Nierównoœci nie mog¹ przekraczaã 20 mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podùo¿a powinny byã zgodne z
dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ± 0,5%.
6.1.5. Rzêdne wysokoœciowe
Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi koryta lub wyprofilowanego
podùo¿a i rzêdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaã +1 cm, -2 cm.
6.1.6. Uksztaùtowanie osi w planie
Oœ w planie nie mo¿e byã przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej
ni¿ ± 5 cm.
6.1.7. Zagêszczenie koryta (profilowanego podùo¿a)
Wskaênik zagêszczenia koryta i wyprofilowanego podùo¿a
mniejszy od podanego w tablicy 1.

nie powinien byã

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarow¹ przy wycince krzaków jest m2 (metr kwadratowy)
powierzchni wycinki
Jednostk¹ obmiarow¹ przy robotach ziemnych jest 1 m3 (metr szeœcienny)
uzyskanego urobku
Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow¹, SST i
wymaganiami Zamawiaj¹cego, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg. punktu 6 daùy wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 wycinki krzaków obejmuje:
 wyciêcie krzaków i jednorocznych samosiewów
 utylizacja krzaków przez zrêbkowanie
 wykarczowanie pni i zasypanie doùów





Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:
mechaniczne zebranie skarp z zaùadunkiem na œrodki transportowe
wywóz ziemi
profilowanie skarp po wykonanych robotach

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 - roboty ziemne
 - wywóz urobku
 - profilowanie dna koryta,
 - zagêszczenie dna koryta i zagêszczenie poboczy,
 - utrzymanie koryta w czasie wykonywania robót,
 - przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
1. PN-/B-06714- 17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoœci
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu

15
„Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
– przebudowa drogi gminnej Dùusko Gryfiñskie – Góralice.
Inwestor: Gmina Banie”

D-04.02.01
WARSTWA ODS¥CZAJ¥CA
1. WSTÆP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹
wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru
warstwy ods¹czaj¹cej w czasie
przebudowy drogi gminnej Dùusko Gryfiñskie – Góralice od km 0+000 do km 2+702.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objêtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót
zwi¹zanych z wykonaniem warstwy ods¹czaj¹cej, stanowi¹cej podbudowê
pomocnicz¹ nawierzchni
- gruboœã warstwy ods¹czaj¹cej = 10 cm
- szerokoœã warstwy ods¹czaj¹cej w korycie drogi = 4,20 m
- szerokoœã warstwy ods¹czaj¹cej na poszerzeniu = 0,6 m
- km 0+000 do 0+500 str. L+P
500,0m x 2str. x 0,6=600,0m2
- w km 0+500 – 2+702
2202,0 m x 4,20 = 9248,4 m2
- zjazdy do pól i posesji
20szt. x 5,0m x 2,0m = 200,0 m2
RAZEM POWIERZCHNIA WARSTWY ODS¥CZAJACEJ = 10 048,40m2
2. MATERIA£Y
2.1. Rodzaje materiaùów
Materiaùami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy ods¹czaj¹cej mog¹ byã:
- piasek
- ¿wir
- mieszanka piasku i ¿wiru
2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy ods¹czaj¹cej powinny speùniaã nastêpuj¹ce
warunki:
Piasek stosowany do wykonywania warstwy ods¹czaj¹cej powinien speùniaã
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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Ýwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwy ods¹czaj¹cej powinny speùniaã
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
2.3. Skùadowanie materiaùów
2.3.1. Skùadowanie kruszywa
Je¿eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods¹czaj¹cej nie jest
wbudowane bezpoœrednio po dostarczeniu na budowê i zachodzi potrzeba jego
okresowego skùadowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyã kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiaùami kamiennymi. Podùo¿e w
miejscu skùadowania powinno byã równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZÆT
3.1. Sprzêt do wykonania robót
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania warstwy ods¹czaj¹cej powinien
wykazaã siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:
- ukùadarka do uùo¿enia warstwy ods¹czaj¹cej
- walców statycznych,
- pùyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa
Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnymi œrodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaùami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wbudowanie i zagêszczanie kruszywa
Kruszywo powinno byã rozkùadane w warstwie o jednakowej gruboœci,
przy u¿yciu ukùadarki z zachowaniem wymaganych spadków i rzêdnych
wysokoœciowych. Gruboœã rozùo¿onej warstwy luênego kruszywa powinna byã taka,
aby po jej zagêszczeniu osi¹gniêto gruboœã projektowan¹.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale¿y przed
zagêszczeniem wymieniã kruszywo na materiaù o odpowiednich wùaœciwoœciach
Natychmiast po koñcowym wyprofilowaniu warstwy ods¹czaj¹cej nale¿y
przyst¹piã do jej zagêszczania.
Zagêszczanie warstw o przekroju daszkowym nale¿y rozpoczynaã od krawêdzi
i stopniowo przesuwaã pasami podùu¿nymi czêœciowo nakùadaj¹cymi siê, w kierunku
jej osi. Zagêszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale¿y rozpoczynaã od
dolnej krawêdzi i przesuwaã pasami podùu¿nymi czêœciowo nakùadaj¹cymi siê, w
kierunku jej górnej krawêdzi.
Nierównoœci lub zagùêbienia powstaùe w czasie zagêszczania powinny byã
wyrównywane na bie¿¹co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniêcie materiaùu, a¿ do otrzymania równej powierzchni.
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W miejscach niedostêpnych dla walców warstwa odcinaj¹ca i ods¹czaj¹ca
powinna byã zagêszczana pùytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagêszczanie nale¿y kontynuowaã do osi¹gniêcia wskaênika zagêszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedùug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wedùug PN-B04481 [ 1]. Wskaênik zagêszczenia nale¿y okreœlaã zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaù wbudowany w warstwê ods¹czaj¹c¹
lub odcinaj¹c¹, uniemo¿liwia przeprowadzenie badania zagêszczenia wedùug
normalnej próby Proctora, kontrolê zagêszczenia nale¿y oprzeã na metodzie obci¹¿eñ
pùytowych. Nale¿y okreœliã pierwotny i wtóry moduù odksztaùcenia warstwy wedùug BN64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego moduùu odksztaùcenia nie powinien
przekraczaã 2,2.
Wilgotnoœã kruszywa podczas zagêszczania powinna byã równa wilgotnoœci
optymalnej z tolerancj¹ od -20% do +10% jej wartoœci. W przypadku, gdy wilgotnoœã
kruszywa jest wy¿sza od wilgotnoœci optymalnej, kruszywo nale¿y osuszyã przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoœã kruszywa jest ni¿sza od
wilgotnoœci optymalnej, kruszywo nale¿y zwil¿yã okreœlon¹ iloœci¹ wody i
równomiernie wymieszaã.
5.2. Utrzymanie warstwy ods¹czaj¹cej i odcinaj¹cej
Warstwa ods¹czaj¹ca po wykonaniu, a przed uùo¿eniem nastêpnej warstwy
powinny byã utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza siê ruchu budowlanego po wykonanej warstwie innego ni¿
ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy¿ej le¿¹cej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikùych z niewùaœciwego utrzymania warstwy obci¹¿a
Wykonawcê robót.
6. KONTROLA JAKOÚCl ROBÓT
6.1. Badania w czasie robót
6.1.1. Czêstotliwoœã oraz zakres badañ i pomiarów
Czêstotliwoœã oraz zakres badañ i pomiarów dotycz¹cych cech
geometrycznych i zagêszczenia warstwy ods¹czaj¹cej podaje tablica 1 .
Tablica 1 . Czêstotliwoœã oraz zakres badañ i pomiarów warstwy ods¹czaj¹cej
Lp
1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie badañ i
pomiarów
Szerokoœã koryta
Równoœã podùu¿na
Równoœã poprzeczna
Spadki poprzeczne *)
Rzêdne wysokoœciowe
Uksztaùtowanie osi w planie *)
Gruboœã warstwy

Minimalna czêstotliwoœã badañ i pomiarów

10 razy na 1 km
co 20 m
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
j.w.
Podczas budowy:
w 3 punktach na ka¿dej dziaùce roboczej, lecz nie
rzadziej ni¿ raz na 400 m2
8 Zagêszczenie, wilgotnoœã gruntu w 2 punktach na dziennej dziaùce roboczej, lecz
podùo¿a
nie rzadziej ni¿ raz na 600 m2
*)
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaùtowania osi w planie nale¿y
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wykonaã w punktach gùównych ùuków poziomych
6.1.2. Szerokoœã warstwy
Szerokoœã warstwy nie mo¿e siê ró¿niã od szerokoœci projektowanej o wiêcej
ni¿ +10 cm, -5 cm.
6.1.3. Równoœã warstwy
Nierównoœci podùu¿ne warstwy ods¹czaj¹cej nale¿y mierzyã 4 metrow¹ ùat¹,
zgodnie z norm¹ BN-68/8931-04 [7].
Nierównoœci poprzeczne warstwy ods¹czaj¹cej nale¿y mierzyã 4 metrow¹ ùat¹.
Nierównoœci nie mog¹ przekraczaã 20 mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy ods¹czaj¹cej na prostych i ùukach powinny byã
zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ± 0,5%.
6.1.5. Rzêdne wysokoœciowe
Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi warstwy i rzêdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczaã +1 cm i -2 cm.
6.1.6. Uksztaùtowanie osi w planie
ni¿

Oœ w planie nie mo¿e byã przesuniêta w stosunku do osi projektowanej o wiêcej
± 5 cm.

6.1.7. Gruboœã warstwy
Gruboœã warstwy powinna byã zgodna z okreœlon¹ w dokumentacji projektowej
z tolerancj¹ +1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem gruboœci Wykonawca
wykona naprawê warstwy przez spulchnienie warstwy na gùêbokoœã co najmniej 10
cm, uzupeùnienie nowym materiaùem o odpowiednich wùaœciwoœciach, wyrównanie i
ponowne zagêszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wùasny koszt. Po wykonaniu tych robót
nast¹pi ponowny pomiar i ocena gruboœci warstwy, wedùug wy¿ej podanych zasad na
koszt Wykonawcy .
6.1.8. Zagêszczenie warstwy
Wskaênik zagêszczenia warstwy odcinaj¹cej i ods¹czaj¹cej, okreœlony wg BN77/8931-12 [8] nie powinien byã mniejszy od 1.
Je¿eli jako kryterium dobrego zagêszczenia warstwy stosuje siê porównanie
wartoœci moduùów odksztaùcenia, to wartoœã stosunku wtómego do pierwotnego
moduùu odksztaùcenia, okreœlonych zgodnie z norm¹ BN-64/8931-02 [6], nie powinna
byã wiêksza od 2,2.
Wilgotnoœã kruszywa w czasie zagêszczenia nalety badaã wedùug PN-B-0671417 [2]. Wilgotnoœã kruszywa powinna byã równa wilgotnoœci optymalnej z tolerancj¹ od
-20% do +10%.
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6.2. Zasady postêpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech od
okreœlonych w p. 6.1. powinny byã naprawione przez spulchnienie do gùêbokoœci co
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagêszczone. Dodanie nowego materiaùu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ods¹czaj¹cej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i
wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy ods¹czaj¹cej i/lub odcinaj¹cej z kruszywa
obejmuje :
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozùo¿enie na uprzednio przygotowanym podùo¿u warstwy materiaùu o
gruboœci i jakoœci okreœlonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie uùo¿onej warstwy do wymaganego profilu,
- zagêszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
10.1. Normy
1 . PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoœci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Ýwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo ùamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduùu odksztaùcenia
nawierzchni podatnych i podùo¿a przez obci¹¿enie pùyt¹
7. BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i
ùat¹
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu
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D - 04.04.04
PODBUDOWA Z T£UCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTÆP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹
wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji ci¹gùej 0/31,5 mm w czasie
przebudowy drogi gminnej Dùusko Gryfinskie – Góralice od km 0+000 do km 2+702
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót
zwi¹zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego.
Podbudowê wykonuje siê, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowê zasadnicz¹ z kruszywa kamiennego o
frakcji ci¹gùej 0/31,5 mm - gruboœã warstwy - 10 cm:
- w km 0+000 do 0+500 str. L+P – poszerzenie istniej¹cej jezdni
500,0m x 2 str. x 0,6m = 600,0m2
- w km 0+500 do 2+702
2202,0m x 4,2 =9248,40m2
- zjazdy do pól i posesji
20szt. x 5,0m x 2,0m = 200,0 m2
RAZEM POWIERZCHNIA PODBUDOWY - 10 048,40m2
1.4. Okreœlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tùucznia kamiennego - czêœã konstrukcji nawierzchni skùadaj¹ca
siê z jednej lub wiêcej warstw noœnych z tùucznia i kliñca kamiennego.

2. MATERIA£Y
2.1. Rodzaje materiaùów
Materiaùami do wykonania podbudowy s¹:
- kruszywo kamienne o frakcji ci¹gùej 0/31,5 mm
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- woda do skropienia podczas waùowania i klinowania
2.2. Wymagania dla kruszyw
Podbudowê nale¿y wykonaã z n/w materiaùów:
- kruszywo kamienne
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Do jednowarstwowej podbudowy nale¿y stosowaã kruszywo gatunku co najmniej 2.
2.4. Woda
Woda u¿yta przy wykonywaniu zagêszczania i klinowania podbudowy mo¿e byã
studzienna lub z wodoci¹gu, bez specjalnych wymagañ.
3. SPRZÆT
3.1. Sprzêt do wykonania robót
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania podbudowy z kruszywa kamiennego
powinien wykazaã siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:
a) ukùadarek kruszywa
b) rozsypywarek kruszywa do rozùo¿enia kliñca,
c) walców statycznych gùadkich do zagêszczania kruszywa grubego,
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagêszczarek pùytowych do klinowania
kruszywa grubego kliñcem,
e) szczotek mechanicznych do usuniêcia nadmiaru kliñca,
f) walców ogumionych lub stalowych gùadkich do koñcowego dogêszczenia,
g) przewoênych zbiorników do wody zaopatrzonych w urz¹dzenia do rozpryskiwania
wody.
4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa
Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnymi œrodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaùami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wbudowywanie i zagêszczanie kruszywa
Kruszywo grube powinno byã rozùo¿one w warstwie o jednakowej gruboœci, przy
u¿yciu ukùadarki. Gruboœã rozùo¿onej warstwy luênego kruszywa powinna byã taka,
aby po jej zagêszczeniu i zaklinowaniu osi¹gnêùa gruboœã projektowan¹.
Kruszywo grube po rozùo¿eniu powinno byã przywaùowane dwoma przejœciami
walca statycznego, gùadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni¿ 30 kN/m.
Zagêszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocz¹ã siê od krawêdzi
i stopniowo przesuwaã siê pasami podùu¿nymi, czêœciowo nakùadaj¹cymi siê w
kierunku osi jezdni. Zagêszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
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powinno rozpocz¹ã siê od dolnej krawêdzi i przesuwaã siê pasami podùu¿nymi,
czêœciowo nakùadaj¹cymi siê, w kierunku jej górnej krawêdzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywaùowaniu
kruszywa grubego nale¿y rozùo¿yã kruszywo drobne w równej warstwie, w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagêszczania nale¿y u¿yã walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo pùytow¹ zagêszczark¹ wibracyjn¹ o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kn/m2. Gruboœã warstwy luênego kruszywa
drobnego powinna byã taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaùy wypeùnione kruszywem drobnym. Je¿eli to konieczne, operacje rozkùadania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nale¿y powtarzaã a¿ do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowaã warstwê kruszywa grubego.
Po zagêszczeniu caùy nadmiar kruszywa drobnego nale¿y usun¹ã z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaùy nad powierzchniê od 3 do 6
mm.
Nastêpnie warstwa powinna byã przywaùowana walcem statycznym gùadkim o
nacisku jednostkowym nie mniejszym ni¿ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogêszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
5.2. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa tùuczniowa po wykonaniu, a przed uùo¿eniem nastêpnej warstwy,
powinna byã utrzymywana w dobrym stanie. Je¿eli Wykonawca bêdzie wykorzystywaù,
za zgod¹ Inspektora nadzoru, gotow¹ podbudowê do ruchu budowlanego, to jest
obowi¹zany naprawiã wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wynikùych z niewùaœciwego utrzymania podbudowy obci¹¿a
Wykonawcê robót.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Badania w czasie robót
6.1.1. Wymagania dotycz¹ce noœnoœci i cech geometrycznych podbudowy
6.1.2. Czêstotliwoœã oraz zakres pomiarów
Czêstotliwoœã oraz zakres pomiarów podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czêstotliwoœã oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
kamiennego
Lp
Wyszczególnienie badañ i pomiarów
Minimalna czêstotliwoœã pomiarów
1 Szerokoœã podbudowy
10 razy na 1 km
2 Równoœã podùu¿na
co 20 m
3 Równoœã poprzeczna
10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
5 Rzêdne wysokoœciowe
co 100 m w osi jezdni i na jej
krawêdziach
*)
6 Uksztaùtowanie osi w planie
co 100 m
7 Gruboœã podbudowy
Podczas budowy :
w 3 pkt na ka¿dej dziaùce roboczej, lecz
nie rzadziej ni¿ raz na 4000 m2
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8

Noœnoœã podbudowy

nie rzadziej ni¿ raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaùtowanie osi w planie nale¿y
wykonaã w punktach gùównych ùuków poziomych.
6.2.1. Szerokoœã podbudowy
Szerokoœã podbudowy nie mo¿e ró¿niã siê od szerokoœci projektowanej o
wiêcej ni¿ +10 cm, -5 cm.
6.2.2. Równoœã podbudowy
Nierównoœci podùu¿ne podbudowy nale¿y mierzyã 4-metrow¹ ùat¹, zgodnie z
norm¹ BN-68/8931-04 [11].
Nierównoœci poprzeczne podbudowy nale¿y mierzyã 4-metrow¹ ùat¹.
Nierównoœci podbudowy nie mog¹ przekraczaã:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
6.2.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ùukach powinny byã zgodne z
dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹ ± 0,5%
.
6.2.4. Rzêdne wysokoœciowe podbudowy
Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi podbudowy i rzêdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczaã + 1 cm, -2 cm.
6.2.5. Uksztaùtowanie osi w planie
Oœ podbudowy w planie nie mo¿e byã przesuniêta w stosunku do osi
projektowanej o wiêcej ni¿ ± 5 cm.
6.2.6. Gruboœã podbudowy
Gruboœã podbudowy nie mo¿e ró¿niã siê od gruboœci projektowanej o wiêcej
ni¿:
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
6.2.7. Noœnoœã podbudowy
Pomiary noœnoœci podbudowy nale¿y wykonaã zgodnie z BN-64/8931-02 [ 10].
Podbudowa zasadnicza powinna speùniaã wymagania dotycz¹ce noœnoœci,
podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania noœnoœci podbudowy zasadniczej w zale¿noœci od kategorii
ruchu
Kategoria ruchu
Minimalny moduù odksztaùcenia mierzony przy u¿yciu
pùyty o œrednicy 30 cm (MPa)
Wtórny MIIE
Pierwotny MIE
Ruch lekki
100
140
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Ruch lekkoœredni i œredni

x

x

Zagêszczenie podbudowy nale¿y uznaã za prawidùowe, gdy stosunek wtómego
moduùu odksztaùcenia MIIE do pierwotnego moduùu odksztaùcenia MIE jest nie wiêkszy
od 2,2.
6.3. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.3.1. Niewùaœciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech
geometrycznych od okreœlonych w punkcie 6.2, powinny byã naprawione. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostan¹ wykonane na koszt Wykonawcy.
Je¿eli szerokoœã podbudowy jest mniejsza od szerokoœci projektowanej o
wiêcej ni¿ 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wy¿ej le¿¹cym, to Wykonawca
powinien na wùasny koszt poszerzyã podbudowê przez spulchnienie warstwy na peùn¹
gruboœã, do poùowy szerokoœci pasa ruchu, doùo¿enie materiaùu i powtórne
zagêszczenie.
6.3.2. Niewùaœciwa gruboœã
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglêdem gruboœci, Wykonawca
wykona naprawê podbudowy. Powierzchnie powinny byã naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni¹ gùêbokoœã, zgodnie z decyzj¹
Inspektora nadzoru, uzupeùnione nowym materiaùem o odpowiednich wùaœciwoœciach,
wyrównane i ponownie zagêszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wùasny koszt.
Po wykonaniu tych robót nast¹pi ponowny pomiar i ocena gruboœci warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca.
6.3.3. Niewùaœciwa noœnoœã podbudowy
Je¿eli noœnoœã podbudowy bêdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbêdne do zapewnienia wymaganej noœnoœci, zalecone
przez Inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zani¿enie noœnoœci podbudowy wynikùo z niewùaœciwego
wykonania robót przez Wykonawcê podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z
tùucznia kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami
Zamawiaj¹cego, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daùy wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiaùów na miejsce wbudowania,
- rozùo¿enie kruszywa,
- zagêszczenie warstwy tùucznia z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych okreœlonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
10.1. Normy
1 . PN-B-06714- 12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci
zanieczyszczeñ obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie skùadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaùtu ziaren
4. PN-B-06714-1 8 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi¹kliwoœci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoœci
metod¹ bezpoœredni¹
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci
zanieczyszczeñ organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie œcieralnoœci w bêbnie
Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo ùamane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tùucznia
kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduùu odksztaùcenia
nawierzchni podatnych i podùo¿a przez obci¹¿enie pùyt¹
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i
ùat¹.
10.2. Inne dokumenty Nie wystêpuj¹
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D - 05.03.06
NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK
MINERALNO-ASFALTOWYCH WYTWARZANYCH
I WBUDOWYWANYCH NA ZIMNO

1. WSTÆP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹
wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem
warstwy wi¹¿¹cej nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej, wytwarzanej i
wbudowywanej na zimno w czasie przebudowy drogi gminnej Dùusko Gryfinskie Góralice od km 0+000 do km 2+702.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót
zwi¹zanych z wykonywaniem warstwy wi¹¿¹cej nawierzchni z masy mineralno
emulsyjnej wykonanej i wbudowanej metod¹ „na zimno”
- gruboœã warstwy - 6,0 cm
- szerokoœã warstwy - 4,00 m
- powierzchnia jezdni - 2702.0m x 4,0m = 10808,00 m2
- powierzchnia zjazdów - 20szt. x 5,0m x 2,0m = 200,0 m2

RAZEM POWIERZCHNIA WARSTWY -

11 008,00 m2

1.4. Okreœlenia podstawowe
1.4.1. Emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z wod¹, przy
jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego.
1.4.2. Emulsja asfaltowa wolnorozpadowa - emulsja o tak zwolnionym czasie
rozpadu, by mo¿liwe byùo caùkowite otoczenie mieszanki mineralnej, nadanie jej
urabialnoœci na czas transportu i wbudowania.
1.4.3. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa - emulsja charakteryzuj¹ca siê krótkim
czasem rozpadu po zetkniêciu siê z kruszywem.
1.4.4. Mieszanka mineralna - mieszanka wypeùniacza kamiennego z kruszywem
ùamanym granulowanym, zestawiona w odpowiednich proporcjach.
1.4.5. Mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka mineralna otoczona odpowiedni¹
iloœci¹ emulsji asfaItowej wolonorozpadowej, wytwarzana i wbudowywana na zimno.
1.4.6. Asfalt rezydualny - asfalt pozostaùy w mieszance po rozpadzie emulsji.
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1.4.7. Emulgator - substancja powierzchniowo czynna uùatwiaj¹ca tworzenie siê
emulsji i nadaj¹ca jej wymagan¹ trwaùoœã.
1.4.8. Domieszka upùynniaj¹ca - domieszka lekkich frakcji uzyskanych w wyniku
destylacji ropy naftowej.
1.4.9. Domieszka fluksuj¹ca - domieszka frakcji olejowych uzyskanych w wyniku
destylacji wêgla kamiennego.
1.4.10. In¿ynier (inspektor nadzoru) - osoba wyznaczona przez zamawiaj¹cego do
nadzoru nad prawidùowym wykonaniem robót i reprezentowania go na budowie.

2. MATERIA£Y
2.1. Asfalt
Do wytwarzania emulsji asfaltowej wolnorozpadowej, przeznaczonej do
produkcji mieszanek mineralno-emulsyjnych, nale¿y stosowaã asfalt D 100
odpowiadaj¹cy wymaganiom normy PN-C-96170 [11].
Do wytwarzania emulsji do warstwy wi¹¿¹cej mo¿na u¿yã asfaltu D 100 bez
domieszek lub z domieszkami upùynniaj¹cymi albo fluksuj¹cymi.
Dopuszczalna zawartoœã domieszek:
 domieszki upùynniaj¹ce do 3% masy asfaltu,
 domieszki fluksuj¹ce od 1 do 1,5% masy asfaltu.
Mieszanka mineralno-emulsyjna o uziarnieniu typu nieci¹gùego powinna
charakteryzowaã siê nastêpuj¹cymi cechami mechanicznymi, oznaczonymi wedùug
zmodyfikowanej metody Durieza, podanej w opracowaniu pt. - “metoda postêpowania
LCPC w Pary¿u” [22] :
 wytrzymaùoœã na œciskanie proste (Rc) próbek nienasyconych wod¹ wiêksza ni¿
2,5 MPa,
 stosunek wytrzymaùoœci na œciskanie proste (I/Rc) próbek nasyconych wod¹ do
nienasyconych wod¹ wiêkszy ni¿ 0,60,
 zagêszczenie (c) wiêksze ni¿ 78 % (stosunek gêstoœci pozornej do max gêstoœci
pozornej próbki).
Jako zastêpcze dopuszcza siê kryteria ustalone przez IBDiM w Warszawie w
pracy “Sprawozdanie z tematu TN- 158” [20].
Wymagania dla mieszanki mineralno-emulsyjnej typu betonowego przyjmuje siê
na podstawie metody Marshalla:
 stabilnoœã, nie mniej ni¿ 100 daN,
 odksztaùcenie, nie wiêcej ni¿ 5 mm.
3. SPRZÆT
3.1. Sprzêt do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-emulsyjnych
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralnoemulsyjnych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno powinien wykazaã siê
mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:
a) mieszarek o pracy ci¹gùej na zimno
b) mieszarek o pracy cyklicznej na zimno (betoniarek)
.
c) mieszarek o pracy cyklicznej na ciepùo - otaczarki
d) ukùadarek
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e) równiarek
.
f) walców ogumionych
Nale¿y stosowaã samobie¿ne walce ogumione, o gùadkim ogumieniu i masie od
12 do 16 Mg.
g) walców gùadkich stalowych bez wibracji
h) walców gùadkich stalowych z wibracj¹
Najbardziej dostosowane s¹ dwuwaùowe samojezdne stalowe walce gùadkie, z
wibracj¹ o nastêpuj¹cej charakterystyce :
stosunek M/L okoùo 35 kg/cm
gdzie:
M - pozorna masa wibruj¹ca,
L - dùugoœã pobocznicy stalowego waùu.
Walec powinien byã dostosowany do wibrowania z du¿¹ czêstotliwoœci¹ i maù¹
amplitud¹.
4. TRANSPORT
4.1. Transport emulsji
Kationow¹ emulsjê wolnorozpadow¹ mo¿na transportowaã w cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ¿e ich œciany nie
bêd¹ wchodziã w reakcjê z komponentami emulsji i nie bêd¹ powodowaùy jej rozpadu.
Nie nale¿y u¿ywaã do transportu emulsji opakowañ z metali lekkich, gdy¿ mo¿e
zajœã reakcja z wydzielaniem wodoru, co stwarza zagro¿enie wybuchem. Zastrze¿enie
to nie dotyczy emulsji wyprodukowanych przy u¿yciu emulgatorów bezkwasowych, tj.
takich, których stosowanie nie wymaga kwasów.
W przypadku transportu emulsji na odlegùoœã wiêksz¹ ni¿ 250 km, fakt ten
nale¿y uzgodniã z In¿ynierem oraz producentem.
Przy transporcie emulsji nale¿y przestrzegaã zasad jak przy magazynowaniu, a
ponadto:
a) cysterny samochodowe i wszelkiego rodzaju pojemniki transportowe powinny byã
podzielone przegrodami dziel¹cymi je na komory o pojemnoœci nie przekraczaj¹cej
1 m3. Ka¿da przegroda powinna mieã w œrodkowej czêœci przy dnie, wykroje
umo¿liwiaj¹ce przepùyw emulsji miêdzy komorami. Podziaù na komory przegrodami
zabezpiecza œciany pojemnika przed gwaùtownymi uderzeniami fal emulsji, co mo¿e
spowodowaã jej rozpad w czasie transportu i zmniejsza statecznoœã œrodka
transportowego,
b) do ka¿dej transportowanej partii emulsji powinien byã doù¹czony atest (œwiadectwo
jakoœci) zawieraj¹cy datê produkcji i parametry lepiszcza
c) w przypadku transportu emulsji w pojemnikach fabrycznych, na ka¿dym z nich
powinna byã trwale zamocowana etykieta zawieraj¹ca nazwê lub znak handlowy
producenta, klasê emulsji, masê (objêtoœã) oraz informacjê o koniecznoœci
zabezpieczenia przed mrozem.
4.2. Transport wypeùniacza
Transport wypeùniacza mo¿e odbywaã siê:
 w cysternach przystosowanych do przewozu materiaùów sypkich, posiadaj¹cych
mo¿liwoœã rozùadunku pneumatycznego,
 dowolnymi œrodkami transportu w przypadku gdy wypeùniacz jest workowany w
sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
4.3. Transport kruszywa
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Kruszywo mo¿na przewoziã dowolnymi œrodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaùami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4. Transport mieszanki mineraIno-emulsyjnej
Transport mieszanki mineralno-emulsyjnej mo¿e siê odbywaã samochodem
samowyùadowczym. Nie stawia siê ograniczeñ co do odlegùoœci transportu mieszanki
w danym dniu roboczym. Gdy czas transportu wynosi ponad 0,5 h podczas sùonecznej
pogody lub gdy istnieje ryzyko przelotnych opadów, wtedy skrzynie samochodów z
mieszank¹ powinny byã przykryte plandek¹, aby zapobiec nadmiernemu odparowaniu
wody lub odmyciu ziaren kruszywa.
Nie nale¿y stosowaã do transportu mieszanki mineralno-emulsyjnej
samochodów z podgrzewan¹ skrzyni¹ ùadunkow¹.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przyst¹pienia do robót
Mieszankê mineralno-emulsyjn¹ mo¿na ukùadaã w temperaturze otoczenia
powy¿ej +5° C. Nie dopuszcza siê ukùadania podczas opadów atmosferycznych.
Temperatura w ci¹gu doby powinna utrzymywaã siê powy¿ej 0o C.
5.2. Przygotowanie podùo¿a
Podùo¿e (podbudowa tùuczniowa) powinno byã dokùadnie oczyszczone ze
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeñ (piasek, kurz, rozlane paliwo itp.) oraz
zagruntowane.
Gruntowanie podùo¿a mo¿e byã wykonane w postaci natrysku kationow¹
emulsj¹ asfaltow¹ szybkorozpadow¹ w iloœci okoùo 0,6 kg/m2.
Do usuwania zanieczyszczeñ nale¿y u¿ywaã szczotki mechaniczne i rêczne
oraz sprzêt pneumatyczny (dmuchawy, ssawy itp.).
5.3. Wbudowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej w nawierzchni
5.3.1. Ukùadanie mieszanki mineralno-emulsyjnej przy pomocy ukùadarki
mechanicznej
Jest to zalecany sposób ukùadania mieszanek mineralno-emulsyjnych z uwagi
na jednokrotn¹ operacjê przemieszania, co powoduje stosunkowo nieznaczny przyrost
kohezji.
Mieszanek nie nale¿y wbudowywaã przy wù¹czonej wibracji stoùu, który
powinien byã lekko podgrzany dla zapewnienia ùatwego przesuwu ukùadanej
mieszanki.
Nale¿y do minimum zmniejszyã k¹t nachylenia stoùu, by unikn¹ã sfalowañ
ukùadanej warstwy.
Równoœã ukùadanej warstwy bêdzie w du¿ym stopniu zale¿aùa od chwilowej
kohezji mieszanki mineralno-emulsyjnej. Kohezja ta jest doœã zmienna i zale¿y od
stopnia rozpadu emulsji, chwilowej wilgotnoœci mieszanki oraz zawartoœci frakcji
wypeùniaczowej i lepiszcza.
Generalnie, z uwagi na mniejsze wahania kohezji, lepsz¹ równoœã uzyskuje siê
w przypadku rozkùadania mieszanek mineralno-emulsyjnych o uziarnieniu nieci¹gùym.
Ukùadarka powinna automatycznie dopasowywaã siê do zaùo¿onej niwelety lub
istniej¹cego podùo¿a.
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Badania dotycz¹ce cech geometrycznych i wùaœciwoœci warstw nawierzchni
z mieszanki mineralno-emulsyjnej
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6.1.1. Czêstotliwoœã oraz zakres badañ i pomiarów
Czêstotliwoœã oraz zakres badañ i pomiarów podaje tablica 1.
Tablica 1. Czêstotliwoœã oraz zakres badañ i pomiarów wykonanej nawierzchni z
mieszanki mineralno-emulsyjnej
Lp.

Wyszczególnienie badañ i pomiarów

1
2
3
4
5
6
7

Szerokoœã nawierzchni
Równoœã podùu¿na
Równoœã poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rzêdne wysokoœciowe
Uksztaùtowanie osi w planie*)
Gruboœã nawierzchni

8

Wùaœciwoœci mieszanki mineralno emulsyjnej
Obramowanie nawierzchni
Wygl¹d zewnêtrzny

9
10

Minimalna czêstotliwoœã
badania pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m ùat¹
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni¿ raz
na 2000 m2
2 próbki na 1 km
ocena wizualna
ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i uksztaùtowania osi w planie nale¿y
wykonaã w punktach gùównych ùuków poziomych
6.1.2. Szerokoœã nawierzchni
Szerokoœã nawierzchni nie mo¿e ró¿niã siê od szerokoœci projektowanej o
wiêcej ni¿  5 cm.
6.1.3. Równoœã powierzchni
Nierównoœci podùu¿ne nawierzchni nale¿y mierzyã planografem, zgodnie z
norm¹ BN-68/8931-04 [17].
Nierównoœci poprzeczne nawierzchni nale¿y mierzyã ùat¹ 4-metrow¹.
Nierównoœci nawierzchni nie mog¹ przekraczaã:
a) dla dróg o ruchu b. lekkim i lekkim
 12 mm dla warstwy wi¹¿¹cej.
6.1.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i ùukach powinny byã zgodne z
dokumentacj¹ projektow¹ z tolerancj¹  0,5 %.
6.1.5. Rzêdne wysokoœciowe nawierzchni
Ró¿nice pomiêdzy rzêdnymi wysokoœciowymi nawierzchni i rzêdnymi
projektowanymi nie powinny przekraczaã  1 cm.
6.1.6. Uksztaùtowanie osi w planie
Oœ nawierzchni w planie nie mo¿e byã przesuniêta w stosunku do osi
projektowanej o wiêcej ni¿  5 cm.
6.1.7. Gruboœã nawierzchni
Gruboœã nawierzchni nie mo¿e ró¿niã siê od gruboœci projektowanej o wiêcej
ni¿  10%.
6.1.8. Obramowanie nawierzchni
W przypadku wykonywania jezdni bez obramowania, szerokoœã
poszczególnych warstw ni¿ej le¿¹cych powinna byã wiêksza z ka¿dej strony o co
najmniej 1,5 gruboœci warstwy le¿¹cej wy¿ej (przyjêto po 10 cm z ka¿dej strony).
Boczne powierzchnie poszczególnych warstw powinny byã zagêszczone z
równoczesnym nadaniem skosu okoùo 45° i powleczone emulsj¹ asfaltow¹.

31
„Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
– przebudowa drogi gminnej Dùusko Gryfiñskie – Góralice.
Inwestor: Gmina Banie”

Przy wszelkich urz¹dzeniach instalacyjnych jak wùazy, kratki œciekowe, warstwa
œcieralna powinna wystawaã ponad poziom tych urz¹dzeñ 0,5 cm.
6.1.9. Wygl¹d zewnêtrzny
Nawierzchnia powinna byã bez spêkañ, deformacji i wykruszeñ. Spoiny
podùu¿ne powinny byã wykonane w osi jezdni lub do niej równolegle, ù¹czone w
jednym poziomie i caùkowicie zwi¹zane.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z
mieszanki mineralno-emulsyjnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i
wymaganiami Zamawiaj¹cego, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedùug pkt 6 daùy wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej
obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiaùów,
 wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem krawêdzi urz¹dzeñ obcych,
 rozùo¿enie mieszanki mineralno-emulsyjnej,
 zagêszczenie warstwy,
 obciêcie krawêdzi i posmarowanie lepiszczem,
 przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04300
2. PN-B-04714-15
ziarnowego
3. PN-B-06714-12
Zanie

Cement. Metody badañ. Oznaczenie cech fizycznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skùadu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoœci

czyszczeñ obcych
4. PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaùtu ziaren
5. PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi¹kliwoœci
6 . PN-B-06714-19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornoœci Metod¹ bezpoœredni¹
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7. PN-B-06714-20
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
mrozoodpornoœci metod¹ krystalizacji
8. PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoœci
Zanieczyszczeñ organicznych
9. PN-B-06714-42
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie œcieralnoœci w
bêbnie Los Angeles
10. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa ùamane do nawierzchni
drogowych
11. PN-C-96170
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
12. PN-S-04001
Drogi samochodowe. Metody badañ mas mineralnobitumicznych
13. PN-S-96504
Drogi samochodowe. Wypeùniacz do mas bitumicznych
14. BN-66/6775-01
Elementy kamienne. Krawê¿niki uliczne, mostowe i
drogowe
15. BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawê¿niki i obrze¿a
16. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaênika piaskowego
17. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni
planografem i ùat¹
18. BN-70/8931-09
Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilnoœci i
odksztaùcenia mas mineralno-asfaltowych
10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. EmA-94. IBDiM - 1994.
19)IBDiM Sprawozdanie z realizacji tematu TN- 158 etap 3 pt. Prace badawczo
doœwiadczalne w zakresie stosowania emulsji wolnorozpadowej do wytwarzania i
stosowania mieszanki mineralno-emulsyjnej do nawierzchni drogowych.
20)Bulletin de Liaison LCPC no 136 mars-avril 1985 article “Enrobes denses a froid
traites a l' emulsion de bitume repandus en couches continues, Enrobes denses et
enrobes ouverts”. J.F.Lafon.
Biuletyn Wspóùpracy LCPC nr 136 marzec-kwiecieñ 1985, artykuù “Mieszanki typu
betonowego na zimno na bazie emulsji rozkùadane w warstwach ci¹gùych.
Mieszanki typu betonowego oraz otwarte”. J.F.Lafon.
21)Laboratoire Central des Ponts et Chaussees a Paris. Essai de compression simple
type LCPC Grave emulsion. Mode operatoire mai 1973.
Centralne Laboratorium Dróg i Mostów w Pary¿u. Badanie wytrzymaùoœci na proste
œciskanie wg LCPC dla mieszanek mineralno-emulsyjnych - Metoda postêpowania,
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D - 05.03.19
CIENKA WARSTWA ÚCIERALNA
„ NA ZIMNO” typu Slurry Seal
1. WSTÆP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹
wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem cienkiej
warstwy œcieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno (typu
„slurry seal”), w czasie przebudowy drogi gminnej Dùusko Gryfinskie - Góralice od
km 0+000 do km 2+702
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót
zwi¹zanych z wykonaniem i odbiorem cienkiej warstwy œcieralnej z mieszanki
mineralno-bitumicznej na zimno, na drodze Ýelechowo – Kieùbice od km 0+000
do km 2+000
-

gruboœã warstwy - 2,0 cm
szerokoœã warstwy - 4,00 m
powierzchnia warstwy 2702,0 x 4,0 =10808,0m2
zjazdy do pól i posesji – 20szt. x 5,0m x 2,0m = 200,0 m2
RAZEM POWIERZCHNIA WARSTWY - 11 008,00m2

1.4. Okreœlenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralno-bitumiczna na zimno (zwana dalej mieszank¹ mineralnoemulsyjn¹) - sporz¹dzona i ukùadana na zimno mieszanka kruszywa, wody, emulsji
asfaltowej i dodatków.
1.4.2. Podùo¿e - element nawierzchni, na którym wykonywana jest cienka warstwa z
mieszanki mineralno-emulsyjnej. W przypadku uszczelnieñ nawierzchni, podùo¿em jest
najczêœciej warstwa œcieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej. Podùo¿e powinno
posiadaã odpowiedni¹ noœnoœã, pochylenie oraz wyremontowane ubytki.
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1.4.3. Czas otwarcia do ruchu - czas od momentu uùo¿enia warstwy mieszanki
mineralno-emulsyjnej do momentu poddania jej dziaùaniu ruchu drogowego.
1.4.4. Rozpad mieszanki mineralno-emulsyjnej - okres nieodwracalnego procesu, w
czasie którego zachodzi koalescencja emulsji.
Koalescencja emulsji (ù¹czenie siê kropelek asfaltu w wiêksze krople) jest faz¹
rozpoczynaj¹c¹ nieodwracalny proces rozpadu emulsji, zachodz¹cy w obecnoœci
kruszywa i prowadz¹cy do caùkowitego wydzielenia asfaltu z emulsji.
Po rozpadzie mieszanki mineralno-emulsyjnej:
- nie jest mo¿liwe jej mieszanie,
- bibuùa lekko dociœniêta do nawierzchni nie plami siê.
1.4.5. Czas rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej (po wymieszaniu jej
skùadników) - czas upùywaj¹cy od momentu uùo¿enia jej na podùo¿u do momentu
zakoñczenia jej rozpadu.

2. MATERIA£Y
2.1. Mieszanka mineralno-emulsyjna
Wybór uziarnienia mieszanki mineralnej zale¿y od obci¹¿enia ruchem, dopuszczalnej
prêdkoœci ruchu oraz stanu zu¿ycia i twardoœci istniej¹cej nawierzchni. Mieszanki od 0
do 2 mm i od 0 do 4 mm stosowane s¹ na drogach obci¹¿onych ruchem mniejszym od
œredniego i przy prêdkoœciach ruchu poni¿ej 60 km/h, a mieszanki od 0 do 6 mm, od 0
do 8 mm i od 0 do 11 mm - na pozostaùych drogach i przy prêdkoœciach ruchu powy¿ej
60 km/h.
Wymagania dotycz¹ce uziarnienia mieszanki mineralnej oraz zawartoœci
lepiszcza dla poszczególnych rodzajów mieszanek podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dotycz¹ce uziarnienia mieszanki mineralnej oraz zawartoœci
lepiszcza
Lp
Wùaœciwoœci
.
1 Uziarnienie:
zawartoœã ziaren
przechodz¹cych przez
sito, % m/m
16,0 mm
11,2 mm
8,0 mm
6,3 mm
4,0 mm
2,0 mm
1,0 mm
0,075 mm
2 Zawartoœã asfaltu

Wymagania dla mieszanki
od 0 do Od 0do6
4 mm
mm

100
80-100
50-80
35-60
5-17

Metoda
badani
a wg
PN-C04501[
5]
metod¹
na
sucho

100
91-100
70-95
40-70
25-50
4-15
PN-S-
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wydzielonego z emulsji, %
m/m w
stosunku do caùej
mieszanki mineralnoemulsyjnej

5,5-8

04001[
6]
p.3.6.1
lub
p.3.6.2

*

Zalecane krzywe dobrego uziarnienia podano na rysunku 1. Dopuszcza siê inne
krzywe uziarnienia mieszanki mineralnej, pod warunkiem posiadania aprobaty
technicznej wydanej przez uprawnion¹ jednostkê.

Rys. 1. Krzywa dobrego uziarnienia mieszanki od 0 do 4 mm
Skùad wyprodukowanej i wbudowanej w nawierzchniê mieszanki mineralnoemulsyjnej nie powinien odbiegaã od zaprojektowanego skùadu o wartoœci wiêksze ni¿
podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia mieszanki mineralno-emulsyjnej od
zaprojektowanego skùadu
Lp.

Cecha

Dopuszczalne
odchylenie

1

Zawartoœã asfaltu

 0,5 %

2

Zawartoœã ziaren mniejszych od 0,075
mm

 3,0 %

3

Zawartoœã ziaren od 0,075 do 2,0 mm

 5,0 %

4

Zawartoœã ziaren wiêkszych od 2,0 mm
(ù¹cznie
z nadziarnem)

 7,0 %
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3. SPRZÆT
3.1. Urz¹dzenie do rozkùadania mieszanki mineralno-emulsyjnej
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki mineralnoemulsyjnej powinien wykazaã siê mo¿liwoœci¹ korzystania ze specjalnej maszyny
(kombajnu) samobie¿nej, speùniaj¹cej rolê wytwórni i rozkùadarki o zasilaniu ci¹gùym
(rys. 1) wyposa¿onej w:
- zasobnik gùówny na materiaùy odbierane z samochodu, ze zbiornikami: kruszywa,
emulsji, cementu (lub wapna), dodatków (regulatorów) i wody,
- mieszalnik o dziaùaniu ci¹gùym, wyposa¿ony w co najmniej dwa mieszadùa o
pochylonych ùopatkach,
- ukùadarkê, o ró¿nej
szerokoœci ukùadania.

Rys. 1. Schemat urz¹dzenia do rozkùadania mieszanki mineralno-emulsyjnej
Urz¹dzenia dozuj¹ce powinny podawaã w odpowiednich proporcjach kruszywo,
wodê z ewentualnymi regulatorami chemicznymi i emulsjê do mieszalnika, gdzie
skùadniki ulegaj¹ wymieszaniu.
Po otwarciu wylotu mieszalnika mieszanka mineralno-emulsyjna powinna byã
podawana w sposób ci¹gùy do ci¹gnionej za mieszalnikiem ukùadarki rozœcielaj¹cej
mieszankê na podùo¿u.
Skrzynkowa ukùadarka mo¿e mieã ró¿n¹ szerokoœã robocz¹, dostosowan¹ do
potrzeb.
Szczeliny w ukùadarce nale¿y tak ustawiã, aby mieszanka mineralno-emulsyjna
(która posiada konsystencjê pùynnego szlamu) zostaùa œci¹gniêta (umieszczonymi w
skrzyni) listwami gumowymi lub stalowymi zgodnie z profilem. Przy wbudowywaniu
mieszanek od 0 do 8 mm i od 0 do 11 mm konieczne jest by rozkùadarka byùa
wyposa¿ona w kilka listew œci¹gaj¹cych, których poùo¿enie w pùaszczyênie pionowej
jest ustawiane w zale¿noœci od wymaganej gruboœci warstwy. Skrzynka rozkùadarki
powinna byã wyposa¿ona w system mieszalników œlimakowych, które przemieszczaj¹
mieszaninê w kierunku poprzecznym i zapobiegaj¹ jej rozsegregowywaniu siê.
3.2. Szczotka mechaniczna
Szczotka mechaniczna jest wykorzystywana w procesie wykonywania warstwy z
mieszanki mineralno-emulsyjnej dwukrotnie:
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- do oczyszczenia warstwy nawierzchni, na której wykonuje siê cienk¹ warstwê z
mieszanki,
- do usuwania luênych ziaren kruszywa (nie zwi¹zanych z lepiszczem) po wykonaniu
warstwy, jeœli zastosowano suchy piasek ùamany do posypania rozùo¿onej warstwy
z mieszanki mineralno-emulsyjnej.
Wskazane jest stosowanie urz¹dzeñ dwuszczotkowych. Jedna ze szczotek
(zwykle pierwsza) powinna byã wykonana z twardych elementów czyszcz¹cych i
sùu¿yã do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeñ przylegaj¹cych do czyszczonej
warstwy. Druga powinna posiadaã elementy czyszcz¹ce miêkkie i sùu¿yã do
zamiatania, a po wykonaniu warstwy œcieralnej do usuwania niezwi¹zanych ziaren
kruszywa.
W procesie czyszczenia nawierzchni powstaje zazwyczaj du¿e pylenie, co
mo¿e byã uci¹¿liwe zarówno dla operatora, jak i otoczenia. Wskazane jest wiêc
u¿ywanie szczotek wyposa¿onych w urz¹dzenie odpylaj¹ce.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiaùów
Transport emulsji powinien odbywaã siê zgodnie z warunkami technicznymi EmA-99
[8].
Transport regulatorów konsystencji i stabilnoœci mieszanki mo¿e siê odbywaã
dowolnymi œrodkami transportu w pojemnikach producenta.
Woda mo¿e byã dostarczana wodoci¹giem lub przewoênymi zbiornikami wody.
Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnymi œrodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaùami,
nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki atmosferyczne
Warstwy z mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny byã wykonywane przy
temperaturze podùo¿a (istniej¹cej nawierzchni) co najmniej 5oC.
Zaleca siê przeprowadzenie prac w sezonie letnim. Je¿eli istnieje zagro¿enie,
¿e w ci¹gu 24 godzin mog¹ wyst¹piã przymrozki, to nale¿y prace zatrzymaã. Za
optymaln¹ nale¿y uwa¿aã temperaturê powietrza od +15 do +25oC.
5.2. Podstawowe wymagania dotycz¹ce wykonania warstwy z mieszanki
mineralno-emulsyjnej
Cienkie warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej mog¹ byã ukùadane
przez Wykonawcê posiadaj¹cego odpowiedni¹ wiedzê i doœwiadczenie w ich
wytwarzaniu i wbudowywaniu.
Podùo¿e na którym ma byã uùo¿ona cienka warstwa z mieszanki mineralnoemulsyjnej powinno byã dostatecznie mocne, noœne i równe.
5.3. Przygotowanie istniej¹cego podùo¿a (nawierzchni) do uùo¿enia cienkiej
warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej
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Powierzchnia istniej¹cej nawierzchni powinna byã starannie oczyszczona z
luênych ziaren i cz¹stek nawierzchni, zanieczyszczeñ obcych i pyùów. Czyszczenie
powierzchni powinno odbywaã siê z u¿yciem szczotki mechanicznej i mo¿e byã
przeprowadzone na mokro.
Bezpoœrednio przed uùo¿eniem cienkiej warstwy z mieszanki mineralnoemulsyjnej powierzchnia podùo¿a mo¿e byã wilgotna. Nale¿y natomiast usun¹ã
wszelkie zastoiska wody i kaùu¿e.
Wùazy instalacyjne, kratki studzienek œciekowych, zasuwy itp. powinny byã
zasùoniête lub oklejone w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem.
5.4. Wytwarzanie mieszanki
Mieszanka mineralno-emulsyjna powinna byã wytwarzana na miejscu jej
wbudowywania w specjalnej maszynie (wg p. 3) speùniaj¹cej rolê wytwórni i ukùadarki.
Kruszywo ùamane o dobranym uziarnieniu, zaùadowane do zbiornika maszyny
powinno mieã wilgotnoœã od 1% do 3%. Z oddzielnych zbiorników system dozuj¹cy
powinien podawaã w ustalonych proporcjach do bêbna mieszalnika kruszywo,
emulsjê, wodê i specjalne dodatki reguluj¹ce czas rozpadu emulsji.
5.5. Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej
Do wykonania warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej mo¿na przyst¹piã tylko
wtedy, gdy:
- warunki atmosferyczne odpowiadaj¹ wymaganiom
- podùo¿e zostaùo przygotowane odpowiednio do wymagañ
Po ustaleniu parametrów dozowania skùadników i uruchomieniu urz¹dzenia na
pocz¹tku odcinka robót rozpoczyna siê wytwarzanie i jednoczesne wbudowywanie
mieszanki.
Z mieszalnika maszyny, mieszanka o konsystencji ciekùej spùywa grawitacyjnie
do skrzyni ukùadarki. Ruch postêpowy maszyny z prêdkoœci¹ od 3 do 4 km/h
umo¿liwia rozùo¿enie mieszanki warstw¹ o zaùo¿onej gruboœci i szerokoœci w
zale¿noœci od szerokoœci skrzyni. W trakcie ukùadania mieszanki nie powinny
wystêpowaã przypadki segregacji skùadników mieszanki.
Robocze spoiny podùu¿ne i poprzeczne, których nie da siê unikn¹ã, musz¹ byã
bardzo starannie wykonane, aby unikn¹ã wad w miejscu ich poù¹czenia.
Przy dwuwarstwowym ukùadaniu mieszanki mineralno-emulsyjnej nale¿y
przestrzegaã, by poszczególne zù¹cza byùy przesuniête wzglêdem siebie.
Emulsja asfaltowa ulega rozpadowi w ci¹gu kilku minut po wytworzeniu
mieszanki mineralno-emulsyjnej, przez kontakt z powierzchni¹ kruszywa. Kropelki
wytr¹conego asfaltu ù¹cz¹ siê i tworz¹ bùonkê lepiszcza na kruszywie, która otacza
kruszywo i skleja je ze sob¹. Proces rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej
powinien nast¹piã dopiero po jej wbudowaniu. Charakteryzuje siê on wydzieleniem
wody z mieszanki.
Uùo¿on¹ warstwê mo¿na oddaã do ruchu, gdy tylko mieszanka mineralnoemulsyjna ulegnie rozpadowi (w uùo¿onej warstwie) i nast¹pi caùkowite sklejenie siê
ziaren mineralnych, co nastêpuje zwykle w okresie od 30 do 40 minut. Czas otwarcia
jezdni do ruchu wynosi od 30 minut do 2 godzin. Peùn¹ stabilnoœã osi¹ga uùo¿ona
warstwa po caùkowitym odparowaniu wody. Warstwa z mieszanki mineralnoemulsyjnej, wytworzonej i rozùo¿onej na zimno, nie wymaga zagêszczenia.
Dopuszcza siê zagêszczanie walcem ogumionym warstwy uùo¿onej na du¿ych
pochyleniach (np. na du¿ych przechyùkach ùuków poziomych), przed jej stwardnieniem.
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W strefie skrzy¿owañ, odcinków ùuków poziomych, odcinków hamowania
i przyspieszania, celowe jest posypanie uùo¿onej warstwy suchym piaskiem ùamanym
w iloœci od 0,5 do 1,0 kg/m2. Celowe jest te¿ czasowe ograniczenie prêdkoœci ruchu
pojazdów po wykonanych warstwach do 40 km/h na okres od 1 do 3 dni (w zale¿noœci
od warunków atmosferycznych). Przed usuniêciem znaku ograniczenia prêdkoœci
ruchu konieczne jest oczyszczenie jezdni z luênych ziaren kruszywa (u¿ytego do
posypywania) przy u¿yciu szczotki mechanicznej.
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przyst¹pieniem do robót
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaã wymagane:
- aprobaty techniczne na materiaùy przewidziane do u¿ycia
- wyniki kontrolne badañ materiaùów,
oraz wykonaã sprawdzenie czasu rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej o skùadzie
zgodnym z recept¹ robocz¹, z u¿yciem aktualnie stosowanych materiaùów.
6.2. Badania w czasie robót
W czasie robót nale¿y wizualnie oceniaã:
a) warunki pogodowe, w tym mo¿liwoœã wyst¹pienia opadu w ci¹gu najbli¿szych
godzin,
b) czystoœã istniej¹cej nawierzchni,
c) jednorodnoœã wbudowanej mieszanki mineralno-emulsyjnej
oraz kontrolowaã iloœã wbudowanej mieszanki na jednostkê powierzchni, co ka¿de 30
ton lub co ka¿dy peùny zaùadunek zasobnika.
W czasie ukùadania mieszanki nale¿y pobieraã do specjalnie przygotowanych
pojemników (pojemnoœci 0,5 l) próbki mieszanki przeznaczone do kontroli jej skùadu.
Nale¿y pobieraã 3 próbki mieszanki mineralno-emulsyjnej na dzieñ roboczy dla ka¿dej
maszyny rozkùadaj¹cej mieszankê, ale nie mniej ni¿ jedn¹ próbkê na ka¿de 40 ton
wbudowanej mieszanki. Próbkê nale¿y pobieraã co najmniej z 3 miejsc do jednego
pojemnika. Masa próbki powinna wynosiã 0,5 kg.
Wykonan¹ warstwê mieszanki mineralno-emulsyjnej nale¿y sprawdzaã w
zakresie:
wygl¹du zewnêtrznego, równoœci, tekstury, uziarnienia i zawartoœci asfaltu, gruboœci
warstwy.
Wygl¹d zewnêtrzny warstwy nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralnoemulsyjnej po odparowaniu wody powinien wskazywaã na nastêpuj¹ce, oceniane
makroskopowo, jej cechy:
a) jednorodnoœã powierzchni,
b) strukturê szczeln¹ w dolnej czêœci warstwy,
c) teksturê szorstk¹ wytworzon¹ z wystaj¹cych ziaren kruszywa,
d) mocne osadzenie ziaren grysów w warstwie,
e) szczelne poù¹czenie s¹siednich pasów i poprzecznych styków oraz szczeln¹
obróbkê w obrêbie urz¹dzeñ obcych.
Badanie równoœci poprzecznej przeprowadza siê za pomoc¹ ùaty pomiarowej o
dùugoœci 4 m co najmniej w dwóch losowo wybranych miejscach na hektometr, jest to
przez Zamawiaj¹cego wymagane.
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Gruboœã warstwy œcieralnej mierzy siê na drodze, w trakcie wykonywania tej
warstwy, posùuguj¹c siê w tym celu przymiarem liniowym.
Úrednia gruboœã warstwy mo¿e byã oceniona na podstawie iloœci wbudowanej
mieszanki mineralno-emulsyjnej.
7. OBMIAR
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej cienkiej warstwy z
mieszanki mineralno-emulsyjnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST
i wymaganiami Zamawiaj¹cego, jeœli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daùy wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA O£ATNOÚCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiaùów i sprzêtu na budowê,
- wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej zgodnie z dokumentacj¹
projektow¹, SST i ewentualnie zaleceniami Inspektora nadzoru,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzêtu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
1. PN-B11112:1996
2. PN-B19701:1997
3. PN-B30020:1990
4. PN-B32250:1988
5. PN-C04501:1977
6. PN-S04001:1967

Kruszywa mineralne. Kruszywa ùamane do
nawierzchni drogowych
Cement. Cement powszechnego u¿ytku. Skùad,
wymagania
i ocena zgodnoœci
Wapno
Materiaùy budowlane. Woda do betonów i
zapraw
Analiza sitowa. Wytyczne wykonywania

Drogi samochodowe. Metody badañ mas
mineralno-bitumicznych
i nawierzchni
bitumicznych
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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Niniejsze opracowanie nie zawiera SST na roboty nieskomplikowane
wystêpuj¹ce w trakcie robót jak:
- wycinka krzaków z pasa drogowego
- roboty ziemne z wywozem urobku
i zostaùy przedstawione w SST „koryto z profilowaniem i
zagêszczaniem podùo¿a.
Opracowaù : Mirosùaw Nowicki

