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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót w związku z wykonaniem remontów cząstkowych
nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:
D.04.04.04
D.05.03.05
D.05.03.08
D.05.03.09
D.05.03.17
1.4.

- Podbudowa z tłucznia kamiennego
- Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych - podwójne
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych – pojedyncze
- Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych.

Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
1/ Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno - użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
2/ Chodnik - część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.
3/ Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
4/ Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz
instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia
ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.
5/ Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadania budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
6/ Destrukt - materiał uzyskany w czasie frezowania nawierzchni bitumicznej.
7/ Frezowanie - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni
bitumicznej bez jej ogrzania na określoną głębokość.
8/ Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
9/ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
10/ Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy
drogach dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnie.

11/ Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
12/ Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.
13/ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
14/ Koleina - odkształcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdłuż kierunku ruchu
pojazdów, w śladach najczęstszych przejazdów kół samochodowych, spowodowane
odkształceniem lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub
odkształceniem warstw nośnych nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych
odkształceń.
15/ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
16/ Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.
17/ Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń , szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
18/ Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych
z oceną jakości materiałów oraz robót.
19/ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.
20/ Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne
warunki do ruchu.
a/ warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,
b/ warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowę,
c/ warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy
lub profilu istniejącej nawierzchni.
21/ Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
22/ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
23/ Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów.
Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
24/ Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
25/ Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy. leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.

26/ Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego
i właściwego wykonania nawierzchni.
27/ Podbudowa - jedna lub więcej warstw stanowiących nośną część konstrukcji
nawierzchni.
28/ Inżynier - pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego, którego uprawnienia
i obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w
umowie.
Inżynier = Inspektor koordynator (prawo budowlane, Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r
art. 27 z późniejszymi zmianami).
29/ Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
30/ Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, odnową, utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
30/ Wszystkie inne określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne
z obowiązującymi normami, specyfikacjami technicznymi, szczegółowymi i ogólnymi
warunkami umowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze
specyfikacjami technicznymi na poszczególne asortymenty robót oraz poleceniami
Inżyniera.
1.5.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie ustalonym w Warunkach Umowy
przedstawi Inżynierowi do akceptacji:
a) wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu o wymagania określone w
SST,
b) szczegółowy harmonogram robót,
c) orzeczenia o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w SST
na zastosowane materiały,
d) program zapewnienia jakości,
e) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe.
1.5.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym
w Warunkach Umowy.
a) W okresie od przekazania Terenu Budowy/Robót, każdego dnia aż do potwierdzenia
przez Zamawiającego ostatecznego Odbioru Robót, Wykonawca odpowiada za
utrzymanie oznakowania oraz bezpieczeństwa ruchu w obrębie budowy.
b) Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu.
c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony
w cenę umowy.
2.

MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót.
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą
przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

2.1.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi na wszystkie dostarczone na budowę
i przeznaczone do robót materiały ( kruszywo, lepiszcze, wypełniacz, środki adhezyjne,
cement) dokumenty wymienione w pkt. 1.5.2.e niniejszej SST.
2.1.2.Materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom
specyfikacji technicznych na poszczególne asortymenty robót z uwzględnieniem
zależności od kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi.
2.1.3.Inżynier ma prawo nie wyrazić zgody na zastosowanie materiałów niezgodnych z
wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami.
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów innych niż uzgodniono z
Inżynierem, roboty nie zostaną odebrane.
2.2. Składowanie materiałów
Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce składowania materiałów
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót.
Lokalizację składowisk Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem. Powinny być
zlokalizowane jak najbliżej wykonywanych robót (do 10 km). Składowanie powinno
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i mieszaniem
materiałów z innymi rodzajami i frakcjami (utwardzone podłoże, zadaszenie).
Powierzchnie do składowania poza pasem drogowym powinny być pozyskane przez
Wykonawcę na jego koszt.
Na składowiskach należy wyznaczyć drogi zapewniające swobodny załadunek i
transport oraz inspekcję materiałów.
3.

SPRZĘT

3.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi wykaz sprzętu i jego parametry oraz
ważną legalizację na wymagające tego urządzenia pomiarowe.
3.2. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technologicznie sprzętem do wykonania
robót. Rodzaj, ilość i parametry sprzętu ustalają szczegółowe specyfikacje techniczne
dla poszczególnych asortymentów robót. Sprzęt powinien być stale utrzymany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym
sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu
podstawowego.
3.3. W trakcie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do systematycznej
kontroli sprawności technologicznej, pracujących na budowie maszyn.
Pod pojęciem sprawności technologicznej maszyny (zespołu maszyn) należy rozumieć
sprawność, która gwarantuje realizację przyjętego procesu technologicznego i
osiągnięcie założonych parametrów jakościowych produkcji.
4.

TRANSPORT

4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je załadować
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed
możliwością przesunięcia się podczas transportu.
5.
OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami Umowy
oraz za jakość i zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inżyniera.

5.2. Współpraca Inżyniera i Wykonawcy.
5.2.1.Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością
robót, postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych z interpretacją SST i
Warunków Umowy.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości Robót
(PZJ), w którym powinien określić:
- organizację wykonania Robót w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robót i uzyskać jego zatwierdzenie
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1829),
- wykaz zespołów roboczych, ich sprawdzenie i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wykaz maszyn i urządzeń do stosowania na budowie (zgodnie z podanymi w ofercie
do przetargu),
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
a także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi.
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, zakres, częstotliwość wykonywania)
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia przechowywania na Terenie Budowy i
zabezpieczenia w okresie trwania Umowy następujących dokumentów budowy:
a) Dziennik Budowy, który jest dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do całkowitego wygaśnięcia Umowy zawartej dla realizacji Robót.
Do dziennika budowy wpisuje się:
- uzgodnienie harmonogramu i PZJ,
- datę przekazania Terenu Budowy,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- zgłoszenie i Odbiory Robót (zanikających, częściowych, ostatecznych i |
pogwarancyjnych),
- istotne informacje o Robotach,
- wyniki pomiarów kontrolnych wykonywane w czasie Robót (data wykonania,
lokalizacja),
- warunki pogodowe.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy, powinny
być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
b) Księgi Obmiaru, która stanowi dokument pozwalający na określenie faktycznego
postępu każdego asortymentu robót. Obmiar wykonanych robót wpisuje się w
jednostkach przyjętych w tabeli elementów rozliczeniowych ślepego kosztorysu.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową, których zakres wykonania uzgodniono na
piśmie w trakcie trwania umowy, pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca z udziałem Nadzoru Zamawiającego, który
zatwierdza wyniki obmiaru.
Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego
nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
Jednostki obmiaru poszczególnych elementów robót podaje kosztorys ofertowy.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Etapy odbioru
8.1.1. Etapy odbioru jakimi będą objęte wykonywane roboty wymienione są w Warunkach
Umowy.
8.1.2. Wszystkie etapy odbiorów polegać będą na ocenie jakości, ilości i wartości
sprzedażnej wyznaczonych robót objętych odbiorem.
8.2. Wyniki pomiarów odbiorczych podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego należy zestawić na formularzach wg wzorów Instrukcji DP-T14
sporządza się w języku polskim*) w trzech egzemplarzach.
8.2.1. W rozliczeniu warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy i warstw nawierzchni należy
załączać wyniki niwelacji wysokościowej warstwy niżej leżącej oraz warstwy
wykonanej, .
8.3. Dokumenty odbioru ostatecznego
Wykonawca przedstawi do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, który powinien
zawierać:
- zgłoszenie do odbioru robót,
- sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
- Dziennik Budowy z potwierdzonym przez Inspektora terminem rozpoczęcia
i zakończenia robót,
- Książkę Obmiaru z potwierdzonym przez Inspektora obmiarem poszczególnych
asortymentów robót,
- wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane między Wykonawcą i Inżynierem,
- ocenę techniczną wykonanych robót sporządzoną przez Nadzór Zamawiającego tj.
Inspektora (Inżyniera),
- aprobaty techniczne na wbudowane materiały i deklaracje zgodności, wyniki badań
laboratoryjnych,
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla robót liniowych,
- niwelację warstwy podłoża i po wykonaniu kolejnej warstwy nawierzchni,
- wykaz numeryczny wykonanych łat z określeniem lokalizacji.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej ustalana za wykonanie Robót
objętych Kosztorysem ofertowym.
9.2. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności składające się na
wykonanie wyspecyfikowanej w Kosztorysie ofertowym Roboty zgodnie
z wymaganiami SST.
9.1.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
-

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wyszczególnione w punkcie 1.3. niniejszej
SST i wymienione w nich obowiązujące normy i przepisy związane.
Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawa budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
późniejszymi zmianami).

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC
NA TERENIE MIASTA I GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.04
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO
PRZY REMONTACH DRÓG

Kalwaria Zebrzydowska, marzec 2014

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót w związku z wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni
dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.
Podbudowa z tłucznia kamiennego będzie stanowić podbudowę remontowanej
nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023
są:
kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,
woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B11112
tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
kliniec od 20 mm do 31,5 mm
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
określonymi dla klasy I gatunku 1 .
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować
kruszywo klasy I gat. 1 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej
specyfikacji.

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112
Lp.

Właściwości

Klasa I

1

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-11112:
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:
w tłuczniu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:

30

2

3

4

Nasiąkliwość, wg PN-B-11112, % m/m, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
dla grysu 4/6.3
dla powyżej 6,3 oraz dla klińca
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-11112, % ubytku masy, nie
więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych
Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy, nie
więcej niż:
w klińcu
w tłuczniu

25

1,5
1,2
2,0

2,0
2,0

10
nie bada się

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej,
wg PN-B-11112 (gat. 1)
Podbudowa
Lp.
Właściwości
jednowarstwowa
lub podbudowa
zasadnicza*
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, %
m/m, nie więcej niż:
2,0
w tłuczniu
3,0
w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niż:
85
w tłuczniu i w klińcu
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż:
10
w tłuczniu i w klińcu
e) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż
w tłuczniu i w klińcu
10
2

3

Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie
więcej niż:
w tłuczniu i w klińcu
Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie więcej
niż:
w tłuczniu
w klińcu

0,1
35
nie bada się

4

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714- barwa cieczy nie
26
ciemniejsza niż
wzorcowa
w tłuczniu i w klińcu,

*- należy stosować kruszywo klasy 1
2.4. Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
równiarek do rozkładania tłucznia i klińca,
walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania
kruszywa grubego klińcem,
szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania
wody.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w D04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie
przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod
podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie
podłoża.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy
użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po
jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość założoną.
Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie,
w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania użyć walca wibracyjnego lub
płytową zagęszczarkę wibracyjną. Grubość warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego były wypełnione kruszywem drobnym.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim albo
walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 6.
Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Zamawiającemu do
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w
punkcie 2.3 i tablicach 1 i 2 ST.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania
kontrolne:
badanie właściwości kruszywa, uziarnienie, jedno badanie na dziennej działce
roboczej lub jedno badanie na 600 m2 powierzchni podbudowy. Próbka pobrana w
sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki na bieżąco
powinny być przekazywane Zamawiającemu.
Badania pełne należy zawsze wykonać w przypadku zmiany źródła pobierania
materiałów. Pobieranie próbek w sposób losowy.
badanie grubości podbudowy. Grubość warstwy podbudowy – pomiar podczas
budowy w 2 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2,
pomiar przed odbiorem nie rzadziej niż raz na 1000 m2. Grubość podbudowy nie
może różnić się od założonej o więcej niż + 2 cm.
badanie nośności podbudowy – pomiar nie rzadziej niż raz na 1000 m2. Pomiar
wykonać wg BN-64/8931-02. Wymagania: zagęszczenia prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego
modułu odkształcenia do pierwotnego jest nie większy niż 2,2.
Jednocześnie wtórny moduł nie powinien być niższy niż 180 MPa.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.2.1 Niewłaściwa grubość – Powierzchnie wadliwe należy naprawić, poprzez spulchnienie
warstwy i uzupełnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią grubość materiałem o
odpowiednich właściwościach, wyrównanie, zagęszczenie i ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy.
6.2.2. Niewłaściwa nośność podbudowy – jeśli będzie mniejsza od wymaganej to wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności Wykonawca wykona na własny koszt.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest t (jedna tona) wykonanej podbudowy z tłucznia
kamiennego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 t podbudowy tłuczniowej obejmuje:
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
rozłożenie kruszywa,
zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-B-06714-12
2.
3.
4.
5.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

6.

PN-B-06714-26

7.

PN-B-06714-42

8.

PN-B-11112

9.

PN-S-96023

10.

BN-64/8931-02

10.2. Inne dokumenty
Nie występują.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie
Los Angeles
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia
kamiennego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC NA
TERENIE MIASTA I GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

Kalwaria Zebrzydowska, marzec 2014r

1.

WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót w związku z wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni
dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy
wiążącej o uziarnieniu 0/22 mm o grubości warstwy 6-8 cm, warstwy ścieralnej o uziarnieniu
0/16 mm o grubości warstwy 4-5 cm dla kategorii ruchu KR3 do KR6.
1.4.

Określenia podstawowe

Są zgodne z podanymi w obowiązujących normach i w SST - Wymagania Ogólne.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami i „Ogólną
Specyfikacją Techniczną", OST GDDP „Nawierzchnia z betonu asfaltowego" i SST D-M
00.00.00
MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania jak w SST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2.Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania normy PNEN12591/2002 - dla obu rodzajów warstw.
2.3.Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w WT-1

Tablica Nr 1

Tablica Nr 2

2.4.Kruszywa
W zależności od warstwy należy stosować kruszywa o parametrach podanych w Tablicy Nr
3-8 zgodnie z WT-1 2010.”
WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA
Tablica Nr 3

Tablica Nr 4

Tablica Nr 5

WARSTWA ŚCIERALNA
Tablica Nr 6

Tablica Nr 7

Tablica Nr 8

Kruszywa z naturalne rozdrobnionego surowca skalnego w warstwie wiążącej nie
powinny przekroczyć 40 % agregatu mineralnego w mieszance .
Dla warstw podbudowy i wiążącej dla drogi o KR 4-6 należy wykonać badania
odpornościowe na działanie wody wg PN-EN 12697-12 z jednym cyklem zamrożenia
2.5.Środek adhezyjny
Do warstwy wiążącej i ścieralnej konieczne jest stosowanie środka adhezyjnego.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 3.
3.2.Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do
wytwarzania mieszanek mineralno – asfaltowych,
- układarek do układania mieszanek mineralno – asfaltowych typu zagęszczonego
W przypadku wykonywania nawierzchni połową jezdni układarka powinna posiadać
urządzenie do podgrzewania krawędzi wcześniej ułożonej warstwy.
- walców lekkich, średnich i ciężkich, stalowych gładkich
- walców ogumionych,
- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 4.
4.2.Transport materiałów
Czas transportu mieszanki betonu asfaltowego od załadunku do rozładunku nie powinien
przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.
5.2.Projektowanie mieszanki mineralno – bitumicznej
Przed planowanym terminem przystąpieniem do robót, minimum dwa tygodnie, Wykonawca
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno – asfaltowej oraz
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w
obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.
Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określenie jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
- sprawdzeniu odporności na koleinowanie w temperaturze 60 0C (metoda B wg
normy
PN-EN 12697-22)
Krzywe uziarnienia mieszanki mineralnej na warstwę ścieralną i wiążącą powinny mieścić się
w polu uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne podane w tablicy 2.
Zaprojektowana mieszanka asfaltowa powinna gwarantować odporność warstwy wiążącej i
ścieralnej na odkształcenia lepko – plastyczne, a dodatkowo mieszanka asfaltowa na warstwę
ścieralną powinna wykazywać odporność na spękania termiczne.

Tablica Nr 9-12
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej
i wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 do KR 2 oraz zawartości asfaltu.
Tablica Nr 9

Tablica Nr 10

Tablica Nr 11

Przy projektowaniu mieszanki beton asfaltowy dla ruchu KR1 – KR2 należy wykonać
badania odporności na deformacje trwałe w tzw. małym koleinomierzu wg normy PN-EN
12697 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco. Część 22 : Koleinowanie”; wg metody B w powietrzu. Ocena wyników dotyczy
nachylenia wykresu koleinowania, proporcjonalnej głębokość koleiny oraz głębokość koleiny
po 10 000 cykli.
5.3.Wykonanie mieszanki mineralno – asfaltowej
Mieszankę mineralno – asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno – asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne powinno być wagowe i zautomatyzowane
zgodnie z receptą. Otaczarka powinna być wyposażona w komputerowy system sterowania
oraz izolowany termicznie silos gotowej mieszanki.
Tolerancja dozowania składników może wynosić: jedna działka elementarna wagi względnie
przepływomierza lecz nie więcej niż +2% w stosunku do masy składnika.
- środek adhezyjny powinien być dozowany w sposób i ilościach określonych w
recepcie i aprobacie technicznej.
- asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni z układem
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5ºC.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić dla asfaltu
50/70 145ºC – 165ºC.
- kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę.

Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30ºC od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno – asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno – asfaltowej na wytwórni
powinna wynosić z asfaltem 50/70 140ºC-170ºC.
Mieszanka mineralno-asfaltowa nie mieszcząca się w w/w przedziale temperaturowym będzie
potraktowana jako odpad produkcyjny.
W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwy ścieralnej wykonanej z mieszanki
mineralnej o uziarnieniu nieciągłym należy zaraz po wstępnym zagęszczeniu belką
rozkładarki posypać grysem lakierowanym frakcji 2/4 mm w ilości 1 do 2 kg/m 2; grys należy
rozsypywać równomiernie na całej szerokości nawierzchni na gorącą mieszankę bezpośrednio
po ułożeniu i zagęścić
5.4.Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa niżej leżąca) powinna być
równa. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża nie powinny
być większe niż 6 mm pod warstwę ścieralną i 9 mm pod warstwę wiążącą. Powierzchnie
czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń należy pokryć asfaltem lub
materiałem uszczelniającym, taśmą asfaltowo-kauczukową.
Pod rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże (warstwa niżej leżącą)
należy skropić emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową K1-65MP spełniającą
wymagania określone w WT EmA-99 Zeszyt 60 w ilości:
- na podłożu z gruntu stabilizowanego cementem 0,3-0,5 kg/m² asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji asfaltowej,
- na podłożu z nawierzchni asfaltowej 0,2-0,5 kg/m² asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji asfaltowej.
Skropienie należy wykonać z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
co najmniej od 0,5 do 2,0 godz.
5.4.1. Warunki przystępowania do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana przy temperaturze otoczenia
≥ 10ºC.
Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru > 16 m/s.
5.5. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji wg
proponowanej recepty laboratoryjnej
Wyniki badań mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej z kontrolnej produkcji,
z uwzględnieniem wymienionych tolerancji w stosunku do recepty będą decydować
o dopuszczeniu recepty laboratoryjnej.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję wg
PN-S-04001. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem
składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w Tablicy 4

Tablica 4 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji %
wymiary w procentach (m/m)
Lp.
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
Dopuszczalne odchyłki %
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm):
25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
4,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
2,0
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075 mm
1,5
4 Asfalt
0,3
Na podstawie uzyskanych pozytywnych wyników badań Inżynier podejmie decyzję o
wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania
oraz ustalenia warunków zagęszczania i uzyskiwanych parametrów jakościowych.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Długość odcinka próbnego wykonanego poza budową powinna wynosić co najmniej 100 m.
Za zgodą Inżyniera dopuszcza się wykonanie odcinka próbnego bezpośrednio na drodze
objętej kontraktem, o długości co najmniej 500 m.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie
zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego.
Wskazane jest, aby badania kontrolne z odcinka próbnego, zostały dodatkowo przebadane
przez laboratorium wytypowane przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera wyników
z odcinka próbnego i ustalonej technologii zagęszczania.
5.7.Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno – asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy oraz urządzeniami zagęszczającymi.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury
produkowanej mieszanki podanej w punkcie 5.3. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać
się bezzwłocznie zgodnie ze schematem ustalonym na odcinku próbnym. Początkowa
temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130 0C.
Wskaźnik zagęszczania ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami wg Tablicy
3.
W przypadku układania warstwy ścieralnej lub wiążącej połówką jezdni, układarka powinna
być dodatkowo wyposażona w urządzenie umożliwiające podgrzanie krawędzi wcześniej
wykonanej warstwy lub uszczelnić krawędź materiałem uszczelniającym, taśmą asfaltowokauczukową.
Sposób wykonania złącz roboczych na warstwie ścieralnej powinien być zaakceptowany
przez Inżyniera.
Złącza podłużne, poprzeczne powinny być całkowicie związane, a przylegająca warstwa w
jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.7.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
punkt 6.
6.8.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej i przedstawić
wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji:
6.9. Badania w czasie robót
6.9.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących mieszanki mineralno
– asfaltowej
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje Tablica 5.
Tablica 5 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej
Lp.

Wyszczególnienie badań

1
2

Temperatura składników
Temperatura mieszanki

3

Skład i uziarnienie mieszanki
mineralno-asfaltowej

4

Stabilność, odkształcenie i wolna
przestrzeń w próbkach Marshalla

Częstotliwość badań
Dozór ciągły
każdy samochód przy załadunku i w czasie
wbudowywania
1 próbka przy produkcji do 500 Mg, 2 próbki
przy produkcji ponad 500 Mg
1 raz na każde 500 Mg produkcji,

6.9.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w
Tablicy 4.
6.9.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.9.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde zużyte 100 Mg wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.
6.9.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.9.6. Badanie właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną i wymaganiami
Tablicy 3.

6.10. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego
6.10.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ścieralnej i wiążącej
z betonu asfaltowego podaje Tablica 13.
Lp.
1.
2.
3
4
5
6
7
8.
9
10
1)
w

Tablica Nr 13
Badana cecha
Szerokość warstwy
Równość podłużna warstwy
Równość poprzeczna warstwy

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
10 razy na dziennej działce roboczej
pomiar ciągły planografem, na każdym pasie ruchu
nie rzadziej niż co 5 m
pomiar ciągły co 50 m w temp. od 5 do 300C wg
Właściwości przeciwpoślizgowe
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
dotyczy warstwy ścieralnej 1)
Morskiej z 2 marca 1999 r Dz. U. nr 43 poz. 430
Spadki poprzeczne
10 razy na dziennej działce roboczej
10 razy w osi i na brzegach na dziennej działce
Grubość warstwy
roboczej
Zagęszczenie warstwy
2 próbki na 1 km pasa ruchu
Wolna przestrzeń w warstwie
2 próbki na 1 km pasa ruchu
Złącza podłużne i poprzeczne
Całą długość złącza
Wygląd warstwy
Ocena ciągła
przypadkach wątpliwych należy określić współczynnik tarcia po dwóch miesiącach od
oddania drogi do użytkowania, przy prędkości 60 km/h na mokrej nawierzchni przy
całkowitym poślizgu opony testowej z częstotliwością co 50 m – wymagana wartość
współczynnika tarcia większa od 0,42.

6.10.2 Szerokość warstwy, powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ±50
mm.
6.10.3 Równość podłużna i poprzeczna warstwy
Nierówności podłużne warstwy ścieralnej nie powinny być większe niż 4 mm, warstwy
wiążącej nie powinny być większe niż 6 mm.
Nie dopuszcza się nierówności poprzecznych warstw nawierzchni wiążącej i ścieralnej.
6.10.4. Spadki poprzeczne warstwy dopuszczalna odchyłka od projektu ± 0,5%
6.10.5 Grubość warstwy dopuszczalna odchyłka od projektu ± 10% projektowanej grubości
6.10.6. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń warstwie, powinny być zgodne z
wymaganiami ustalonymi w Tablicy 3.
6.10.7. Wygląd warstwy, powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, łuszczących się i spękanych.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 7

7.2

Jednostka obmiarowa
Dla warstwy ścieralnej i wiążącej jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy)
warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, dla warstwy wyrównawczej – Mg.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-M.00.00.
„Wymagania ogólne” punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m² warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie i skropienie emulsją warstw niżej leżących,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno – asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno – asfaltowej,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-S-96025:2000 Załącznik G
Nawierzchnie asfaltowe Wymagania
PN-EN12591/2002 Asfalty drogowe.
PN-S-96504
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
PN-S-04001
Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych
BN-70/8931-09
Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia
mas mineralno-asfaltowych
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
WT Zeszyt 60 IBDiM Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw Nr 43 , poz. 430)
OST D-05.03.05/2001 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

„Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”,
IBDiM - Zeszyt 64, 2002 r.
Wymagania Techniczne WT-1, Kruszywa 2010 – „Kruszywa do mieszanek mineralnoasfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych”
Wymagania Techniczne WT-2, tj. Nawierzchnie asfaltowe 2010 „Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych”
należy uwzględniać nowe przepisy przy wykonywaniu i odbiorach robót. W przypadku braku
odniesienia wymagań do ww. Wytycznych należy stosować dotychczasowe Polskie Normy.

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC
NA TERENIE MIASTA I GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.08
NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO
UTRWALANA

Kalwaria Zebrzydowska, marzec 2014

1.

WSTĘP

1.1

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót w związku z wykonaniem remontów cząstkowych
nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegającym na kolejnym rozłożeniu:
- warstwy lepiszcza,
- warstwy kruszywa,
- drugiej warstwy lepiszcza,
- warstwy drobniejszego kruszywa.
1.3.2 Pozostałe określenia
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne” punkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w
SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Kruszywo
2.2.1 Wymagania dotyczące kruszyw
Zgodnie z tabelą 26 str. 27 „Wymagane właściwości kruszywa grubego do powierzchniowych
utrwaleń” z Wymagań Technicznych WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno –
asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”

.

2.2.2 Składowanie kruszyw
Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Każdy rodzaj i frakcja kruszywa
powinna być składowana oddzielnie.

2.3. Lepiszcza
Do powierzchniowego utrwalenia należy zastosować emulsję kationową szybkorozpadową
modyfikowaną C69 BP3 PU zgodnie z wymogami „Wymagania Techniczne WT-3 2009
- Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”.

3.

SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 3.
3.2. Rodzaje sprzętu do wykonywania powierzchniowego utrwalenia
Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia, powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- szczotek mechanicznych do czyszczenia nawierzchni,
- skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa w zestawie typu kombajn,
- walców drogowych.
3.3. Wymagania dla sprzętu

3.3.1 Szczotki mechaniczne
Ogólne wymagania dla szczotek jak w OST D-05.03.08. punkt 3.1.1
3.3.2 Skrapiarka lepiszcza
Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, wchodzącej w skład
kombajnu, która zapewni rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie,
zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Skrapiarkę można uznać za przydatną do
wykonania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli odchylenie rozkładanego lepiszcza od ilości
założonych mieszczą się w przedziale ± 10 % w kierunku podłużnym i poprzecznym.
3.3.3 Rozsypywarka kruszywa
Rozsypywarkę kruszywa, wchodzącą w skład kombajnu, można uznać za przydatną do
wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości
dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidywanej ilości więcej niż 1 litr/m2.
3.3.4 Walce drogowe
Do przywałowania kruszywa wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych w opony
o gładkim bieżniku, ze stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i obciążeniem 15 kN na koło oraz
walców statycznych w stalowych pancerzach, pod warunkiem, że nie będą powodowały
miażdżenia ziaren kruszywa.
4.

TRANSPORT
jak w SST D-M-00.00.00. punkt 4.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 5.
5.2. Założenia ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, nawierzchnię należy
wyremontować, nadać odpowiedni profil podłużny i poprzeczny oraz dokładnie oczyścić; w
przypadku dużego zanieczyszczenia, nawierzchnię należy spłukać wodą pod ciśnieniem.
Powierzchniowe utrwalenie pozwala na uszczelnienie istniejącej nawierzchni i poprawę
właściwości przeciwpoślizgowych warstwy ścieralnej.
5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
Dobór ilości kruszywa i lepiszcza powinien być dokonany wg zasad podanych w OST
05.03.08 punkt 5.3.
5.4. Przyczepność aktywna lepiszcza do kruszywa
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia można przystąpić tylko wówczas, gdy
przyczepność aktywna kruszywa do wybranego lepiszcza (emulsji) określona wg PN-84/B06714/22 będzie większa od 85 %.
5.5. Warunki przystąpienia do robót
Powierzchniowe utrwalenie można wykonać w okresie do 10 września i pod warunkiem, że
temperatura otoczenia nie jest niższa od +10oC. Nie dopuszcza się wykonywania
powierzchniowego utrwalenia w czasie opadów atmosferycznych.

5.6. Odcinek próbny
W celu sprawdzenia prawidłowości dozowania kruszywa i lepiszcza należy wykonać odcinek
próbny o długości min. 100 m.
5.7. Oznakowanie robót
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania, z tym
że w okresie min. 18 godzin od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia. Wykonawca
ograniczy prędkość do 30 – 40 km/h.
5.8. Rozkładanie lepiszcza
Lepiszcze powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości przewidzianej w projekcie
wg punktu 5.3 niniejszej SST. Temperatura emulsji powinna wynosić 50 – 60oC.
5.9. Rozkładane kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości przewidzianej w projekcie
i ustalonej wg punkt 5.3 niniejszej SST.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona wg zasad podanych w OST D.05.03.08
punkt 6.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest
powierzchniowego utrwalenia.

m2

(metr

kwadratowy)

wykonanego

podwójnego

8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z umową, SST i wymogami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg OST D-05.03.08 punkt 6, dały
wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) podwójnego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- transport i składowanie kruszyw,
- transport i składowanie emulsji,
- dostawę i pracę sprzętu do robót,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,

10.

prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów,
podwójne rozłożenie lepiszcza,
podwójne rozłożenie kruszywa,
wałowanie,
oczyszczenie nawierzchni z innego kruszywa,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
- PN-B-11112/1996
- PN-84/B-06714/22

Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”
„Oznaczenie przyczepności bitumów”.

10.2. Inne dokumenty
OST 05.03.08 Załącznik Projektowanie Powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia
Warunki techniczne. Drogowe Kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 IBDiM 1999 Zeszyt 60
OST 05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie.

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC
NA TERENIE MIASTA I GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.09
NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO
UTRWALANA

Kalwaria Zebrzydowska, marzec 2014 r.

1.

WSTĘP

1.1

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót w związku z wykonaniem remontów cząstkowych
nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2

1.3. Określenia podstawowe
1.3.1 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegającym na kolejnym rozłożeniu:
- warstwy lepiszcza,
- warstwy kruszywa.
1.3.2 Pozostałe określenia
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne” punkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano w
SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Kruszywo
2.2.1 Wymagania dotyczące kruszywa
Zgodnie z tabelą 26 str. 27 „Wymagane właściwości kruszywa grubego do
powierzchniowych utrwaleń” z Wymagań Technicznych WT-1 „Kruszywa do
mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach
krajowych”

2.2.2 Składowanie kruszyw
Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak
najbliżej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Każdy rodzaj i frakcja
kruszywa powinna być składowana oddzielnie.
2.3. Lepiszcza
Do powierzchniowego utrwalenia należy zastosować emulsję kationową
szybkorozpadową modyfikowaną C69 BP3 PU zgodnie z wymogami „Wymagania
Techniczne WT-3 2009- Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”.

3.

SPRZĘT

3.1

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne” punkt 3.

3.2. Rodzaje sprzętu do wykonywania powierzchniowego utrwalenia
Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia, powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- szczotek mechanicznych do czyszczenia nawierzchni,
- skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa w zestawie typu kombajn,
- walców drogowych.
3.3.Wymagania dla sprzętu
3.3.1 Szczotki mechaniczne
Ogólne wymagania dla szczotek jak w OST D-05.03.08. punkt 3.1.1

3.3.2 Skrapiarka lepiszcza
Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, wchodzącej w
skład kombajnu, która zapewni rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza
równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Skrapiarkę można
uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli odchylenie
rozkładanego lepiszcza od ilości założonych mieszczą się w przedziale ± 10 % w
kierunku podłużnym i poprzecznym.
3.3.3 Rozsypywarka kruszywa
Rozsypywarkę kruszywa, wchodzącą w skład kombajnu, można uznać za przydatną do
wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości
dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidywanej ilości więcej niż 1 litr/m2.
3.3.4 Walce drogowe
Do przywałowania kruszywa wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych w
opony o gładkim bieżniku, ze stałym ciśnieniem do 0,6 Mpa i obciążeniem 15 kN na
koło oraz walców statycznych w stalowych pancerzach, pod warunkiem, że nie będą
powodowały miażdżenia ziaren kruszywa.
4.

TRANSPORT
jak w SST D-M-00.00.00. punkt 4.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania
ogólne” punkt 5.
5.2. Założenia ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
należy wyremontować, nadać odpowiedni profil podłużny i poprzeczny oraz dokładnie
oczyścić; w przypadku dużego zanieczyszczenia, nawierzchnię należy spłukać wodą
pod ciśnieniem.
5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
Dobór ilości kruszywa i lepiszcza powinien być dokonany wg zasad podanych w OST
05.03.08 punkt 5.3.
5.4. Przyczepność aktywna lepiszcza do kruszywa
Do wykonania powierzchniowego utrwalenia można przystąpić tylko wówczas, gdy
przyczepność aktywna kruszywa do wybranego lepiszcza (emulsji) określona wg BN70/8931-08 będzie większa od 85 %.
5.5. Warunki przystąpienia do robót
Powierzchniowe utrwalenie można wykonać w okresie do 10 września i pod
warunkiem, że temperatura otoczenia nie jest niższa od +10oC. Nie dopuszcza się
wykonywania powierzchniowego utrwalenia w czasie opadów atmosferycznych.
5.6. Odcinek próbny
W celu sprawdzenia prawidłowości dozowania kruszywa i lepiszcza należy wykonać
odcinek próbny o długości min. 100 m.

5.7. Oznakowanie robót
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania, z
tym, że w okresie min. 18 godzin od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia,
Wykonawca ograniczy prędkość do 30 – 40 km/h.
5.8. Rozkładanie lepiszcza
Lepiszcze powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości przewidzianej w
projekcie wg punktu 5.3 niniejszej SST. Temperatura emulsji K1-70 MP powinna
wynosić 50 – 60oC.
5.9. Rozkładane kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości przewidzianej w
projekcie i ustalonej wg punkt 5.3 niniejszej SST.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót powinna być prowadzona wg zasad podanych w OST D.05.03.08
punkt 6.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia.
8.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
punkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z umową, SST i wymogami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg OST D-05.03.08 punkt
6, dały wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- transport i składowanie kruszyw,
- transport i składowanie emulsji,
- dostawę i pracę sprzętu do robót,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
- prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów,

10.

pojedyncze rozłożenie lepiszcza,
pojedyncze rozłożenie kruszywa,
wałowanie,
oczyszczenie nawierzchni z innego kruszywa,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
- PN-B-11112/1996
- PN-84/B-06714/22

Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”
„Oznaczenie przyczepności bitumów”.

10.2. Inne dokumenty
- Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa.
Opracowanie zalecane przez GDDKiA do stosowania.
- Warunki techniczne. Drogowe Kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 IBDiM W-wa
1999 Zeszyt 60
- OST 05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie.

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC
NA TERENIE MIASTA I GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.17
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

Kalwaria Zebrzydowska, marzec 2014

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót w związku z wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni
dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany jest na nawierzchniach
asfaltowych wszystkich typów i rodzajów.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – zbiorcze określenie obejmujące różne
zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń
zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi o małym zakresie (obejmujące małe
powierzchnie) bez istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces
powiększania się pozostałych uszkodzeń bądź ich skutków.
Przykłady: usuwanie głębokich powierzchniowych uszkodzeń (ubytków) nawierzchni
(wybojów), uszczelnienie pojedynczych pęknięć, naprawa odłamanych krawędzi itp.
1.4.2 Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż
grubość warstwy ścieralnej.
1.4.3 Wybój –wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż
grubość warstwy ścieralnej.
1.4.4 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST 05.03.05 i SST 05.07.15.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni
bitumicznych
W zależności od wielkości i rodzaju uszkodzeń nawierzchni powinny być stosowane
odpowiednie materiały i technologie usuwania tych uszkodzeń:
a) Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawędzi jezdni (obłamania) powinny być naprawiane jednym z niżej wymienionych
materiałów:
- mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco
(z betonu asfaltowego),
- techniką sprysku lepiszczem i natrysku pod ciśnieniem kruszywem lakierowanym o
odpowiednim uziarnieniu wykonywaną remonterem do wykonywania napraw
(remontów) cząstkowych nawierzchni grysem i modyfikowanym lepiszczem płynnym
(modyfikowaną emulsją asfaltową) zapewniającym: oczyszczenie ubytku sprężonym
powietrzem, spryskanie podgrzanym lepiszczem (emulsją asfaltową), otoczenie
kruszywa (grysów) podgrzaną emulsją w głowicy roboczej, wypełnienie ubytku

grysami lakierowanymi pod ciśnieniem zapewniającym ich wstępne zagęszczenie
następnie pokrycie łaty warstwą suchego kruszywa (grysu).
b) Powierzchniowe ubytki ziaren kruszywa lub zaprawy bitumicznej (lepiszcza) z
warstwy ścieralnej powinny być naprawiane jednym z niżej wymienionych materiałów:
- techniką spryskiwania lepiszczem i posypywania drobnoziarnistym kruszywem
(zasada jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia),
- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów) natryskujących pod ciśnieniem
jednocześnie kruszywo z modyfikowanym płynnym lepiszczem
a) Remonty cząstkowe doraźne uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu,
które trzeba usunąć pilnie w okresie zimy lub w ciągu roku przez krótki okres przed
wykonaniem zasadniczego remontu, wykonywane poprzez oczyszczenie ubytku z luźnych
fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń oraz jego osuszenie, skropienie ubytku
emulsją i wypełnienia mieszanką mineralno-asfaltową, wyrównanie i zagęszczenie.
2.3 Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco
Projektowanie, wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych oraz kontrolę robót
należy wykonywać zgodnie z SST D-05.03.05. Grubość układanych warstw nie powinna
przekraczać 2,5 ÷ 3,0 krotności wymiaru największych ziaren mieszanki. Przy głębszych
wybojach należy mieszankę wbudowywać warstwowo zgodnie z podaną wyżej zasadą lub
naprawę na części głębokości wykonać jako podbudowę. Układ warstw i rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej należy dostosować do konstrukcji naprawianej nawierzchni.
2.4. Kruszywo
Do remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej należy stosować kruszywa
odpowiadające wymaganiom podanym w SST 05.03.05.
2.5. Lepiszcze
a) Do remontów cząstkowych wykonywanych techniką spryskiwania lepiszczem i
natrysku kruszywem należy stosować zmodyfikowaną emulsję kationową
szybkorozpadową o zawartości asfaltu modyfikowanego polimerami 65 mm ± 2 %.
b) Do remontów cząstkowych wykonywanych mieszankami mineralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco (wytwarzanych w recyklerach) należy
stosować lepiszcze o parametrach podanych w SST 05.03.05.
c) Do remontu spękań nawierzchni należy stosować rodzaj lepiszcza podanego w SST
05.03.15.
2.6. Kora asfaltowa oraz ewentualnie destrukt asfaltowy pozyskane z oczyszczenia i
przycięcia (uformowania) ubytków w nawierzchni będą własnością Wykonawcy. Ich
ewentualne użycie do wytworzenia mieszanek mineralno-asfaltowych w recyklerze i
wbudowanie na drogach krajowych będzie możliwe po wykonaniu badań laboratoryjnych i
uzyskaniu zatwierdzenia recepty z ich wykorzystaniem.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania
ogólne”.
3.2. Sprzęt do przygotowania nawierzchni do naprawy
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien zapewnić użycie odpowiedniego
sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy takiego jak:

a) Przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi lub podobnie działające urządzenia, do
przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do
prostokątów).
b) Sprężarki o wydajności 2-5 m3 powietrza na minutę przy ciśnieniu 0,3 – 0,8 MPa.
c) Szczotki mechaniczne zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.
d) Młoty pneumatyczne.
3.3. Skrapiarki
W zależności od potrzeb, Wykonawca powinien zapewnić użycie odpowiednich
skrapiarek do emulsji asfaltowej, stosowanej w technice naprawy lepiszcza i posypania
kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego
wydatku lepiszcza by ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawionego
miejsca w założonej ilości (l/m2).
3.4. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń
Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów), w zależności od ilości
miejsc z ubytkami i wielkości ubytków należy stosować odpowiedni sprzęt do ich naprawy.
Przy większych powierzchniach uszkodzonych (>lub= 10 % powierzchni jezdni drogi) należy
stosować zestawy wykonujące przy jednym wejściu maszyny, spryskanie lepiszczem,
posypanie grysem granulowanym i wciśnięcie go w lepiszcze. Mogą to być zestawy:
skrapiarka i rozsypywarka lub kombajn pracujący w układzie sprężonym.
Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych (< 10 % powierzchni jezdni drogi) należy
stosować specjalne remontery natryskujące pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z
modyfikowaną kationową emulsją asfaltową.
W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie
uziarnienia grysu (2/4 lub 4/6,3 mm), lub obie frakcje warstwowo.
Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem a
następnie, przez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka gorącej modyfikowanej emulsji
asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane
miejsca kruszywem otoczonym w głowicy roboczej (dyszy) emulsją. W końcowej fazie
należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2/4 mm.
Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” punkt 4.
4.2. Materiały stosowane do remontów cząstkowych powinny być transportowane zgodnie z
zaleceniami producenta oraz z SST 05.03.15.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Trwałość naprawy nawierzchni zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej
oczyszczenia z uszkodzonych fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi
nawierzchni) do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac:
a) pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na
głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej
figury geometrycznej np. prostokąta. W przypadku uszkodzeń głębszych niż jedna
warstwa nawierzchni przygotowanie ubytku powinno to uwzględniać i być wykonane
schodkowo,
b) Usunięcie luźnych grysów z nawierzchni,
c) Usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
d) Dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu,
żwiru, piasku i pyłu.
5.3. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg pkt. 5.2.)
należy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją
asfaltową w ilości 0,5 l/m2.
Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek
oraz listew profilowanych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka
transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać.
Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i
ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z
powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca
(łaty) i istniejącej nawierzchni nie powinny być większe od 4 mm pomierzone pod (4 m) łatę
profilową lub pomiarową.
W przypadku uszkodzeń więcej niż jednej warstwy naprawę należy wykonywać warstwami z
zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych odpowiednich dla danej warstwy.
Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową.
Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny
dla zagęszczonej warstwy i dobre między warstwowe związanie.
5.4. Wykonanie remontów cząstkowych techniką spryskiwania lepiszczem i posypania
grysem
Technologia jest analogiczna jak przy pojedynczym lub wielowarstwowym
powierzchniowym utrwaleniu wg SST D-05.03.08 – 05.03.09.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00.
6.2. Badania przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót należy:
b) ocenić stan nawierzchni i określić rodzaj, zakres uszkodzeń i prawdopodobne przyczyny
powstania uszkodzeń
c) ustalić sposoby naprawy i szczegółowe wymagania dla materiałów, sprzętu, środków
transportowych i mieszanek
d) wykonać badania kwalifikacyjne (przydatności) wytypowanych materiałów do wykonania
remontu cząstkowego
e) opracować program zapewnienia jakości
6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania remontu cząstkowego

6.3.1 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:
f) przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, którymi będzie
wykonywany remont uszkodzenia – codziennie
g) skład wbudowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco zgodnie z SST D05.03.05.
h) ilość wbudowanych materiałów na 1 m2 – codziennie
i) równość naprawionych fragmentów – każdy fragment.
Odchyłki wysokościowe, mierzone łatą profilową lub pomiarową łatą 4 metrową na
naprawionej łacie oraz na przyległej nawierzchni nie powinny być większe od 4 mm dla
dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h.
- pochylenie poprzeczne i podłużne warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinno być
zgodne ze spadkiem istniejącej nawierzchni.
6.3.2 Badania odbiorcze
Przy odbiorze wykonanych remontów cząstkowych wykorzystuje się wyniki badań
prowadzonych w trakcie realizacji robót uzupełnionych szczegółowym przeglądem (oceną
makroskopową) wszystkich wykonanych napraw, którego dokonuje Inżynier lub jego
przedstawiciel w obecności kierownika robót.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej
powierzchni nawierzchni; zaś dla uzupełnienia ubytków masa mineralną 1t wbudowanej
masy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.
8.2. Odbiór w czasie wykonywania robót
Odbiorom w czasie wykonywania robót podlegają: oznakowanie, roboty zanikające i
ulegające zakryciu zgodnie z pkt. 8.2 OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
8.3. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny dokonywany jest zgodnie z pkt. 8.3 OST D-00.00.00.”Wymagania
ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiaru wykonania uszczelnienia nawierzchni obejmuje: wartość
robocizny, wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu i transportu, wartość pracy

sprzętu z jego dowiezieniem na budowę i odwiezieniem, koszty oznakowania robót, koszty
badań i pomiarów, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wymienione w OST D-00.00.00. SST 05.03.15. SST 05.03.05.

