Podbudowa i nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

D.04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanej w ramach remontu dróg na terenie gminy
Płoskinia.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5mm i grubości zgodnym z dokumentacją
projektową lub wskazaniem Zamawiającego.

1.4. Określenia podstawowe
Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który
jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg.
Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę
podbudowy pomocniczej lub podłoże.
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inżyniera.

2.1. Materiały do wykonania podbudowy
2.1.1. Kruszywa
Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstwy
podbudowy zasadniczej powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1.

Lp.

1
2
3
4
5

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstwy zasadniczej
Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
niezwiązanych
Wyszczególnienie właściwości
Podbudowa zasadnicza obciążona ruchem
KR1
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
Zestaw sit #, mm
45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
GC80/20
Uziarnienie wg PN-EN 933-1
GF80
GA75
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
GTC20/15
grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1
GTF10
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i
kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1
GTA20
Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-41)
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6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości lub
b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu
Kategorie procentowych zawartości ziaren o
powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren
całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN
EN 933-5
Zawartość pyłów2) wg PN-EN 933-1
w kruszywie grubym, drobnym i o ciągłym uziarnieniu
Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o ciągłym
uziarnieniu wg PN-EN 1097-2, frakcja referencyjna
#10/14, kategoria nie wyższa niż
Odporność na ścieranie kruszywa grubego lub kruszywa
grubego wydzielonego z kruszywa o ciągłym
uziarnieniu wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyższa niż
Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, kategoria nie wyższa
niż3)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 17441 rozdział 19.3, kategoria nie wyższa niż
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym wg PN-EN 1744-1 p. 19.1
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym wg PN-EN 1744-1 p. 19.1

17

Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3

18

Zanieczyszczenia oznaczone wg PN-EN 933-11

19
20
21
1)
2)
3)

FI50
SI55
C90/3
fdeklarowane
LA35

MDE35
Deklarowana
WA242
ASNR
SNR
V5
Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg
odrębnych przepisów
Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i
plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PNSBLA
EN 1097-2, wymagana kategoria
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN
F4
1367-1
Skład materiałowy
deklarowany
badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości (FI), ale
dopuszcza się oznaczenie kształtu kruszywa grubego badaniem wskaźnika kształtu (SI),
łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w krzywych granicznych,
w przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność,

2.1.2. Woda
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Woda powinna odpowiadać
wymaganiom PN-EN 1008.

2.2. Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej do wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwiązanej
Mieszanka kruszyw powinna być tak produkowana i składowana, aby wykazywała zachowanie
jednakowych właściwości i spełniała wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiązanych do warstwy podbudowy zasadniczej
Lp.
Właściwości
Wymagania dla kategorii ruchu KR1
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
1
Zestaw sit #, mm
45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
2
Uziarnienie mieszanki
0/31,5
Maksymalna zawartość pyłów wg PN-EN 933-1;
3
UF9
kategoria nie wyższa niż
4
Zawartość nadziarna wg PN-EN 933-1, kategoria nie
OC90
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5
6
7
8
9
10
11

12

13
1)

niższa niż
Wymagania wobec uziarnienia
Krzywe uziarnienia – rysunek 1
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia
poszczególnych partii – porównanie z deklarowaną
Wg tablicy 3
przez producenta wartością (S)
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach
Wg tablicy 4
kontrolnych
1)
Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora zgodnie
45
z PN-EN 13286-2, oznaczona wg PN-EN 933-8
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie
LA35
wyższa niż
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej
MDE35
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE
Mrozoodporność (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z
F4
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartość wskaźnika CBR po zagęszczeniu wg metody
Proctora do wskaźnika zagęszczenia wymaganego dla
danej warstwy przy energii 0/59 J/cm3 i moczeniu w
80
wodzie 96h, oznaczony wg PN-EN 13286-47, co
najmniej, %
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m)
80 – 100
wilgotności optymalnej wg metody Proctora
badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą Proctora wg PN-EN 13286-2

Rysunek 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
Dostarczona mieszanka kruszywa musi być identyfikowalna przez następujące informacje:

powołanie na WT-4 2010,
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źródło i producenta – jeśli materiał został przemieszczony, powinno być podane zarówno źródło jak i
lokalizacja składowiska,

wymiar górnego kruszywa (D),

rodzaje kruszywa zawarte w mieszance,

gęstość szkieletu mieszanki i wilgotność optymalna.
Dokument dostawy powinien zawierać co najmniej następujące dane:

oznaczenie wg asortymentu,

datę wysyłki i pochodzenie,

wielkość dostawy,

kolejny numer dokumentu dostawy.
Producent mieszanek musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP), aby zapewnić, że wyrób
spełnia wymagania niniejszej STWiORB. Przy produkcji mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do
wykonania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować system 4.

2.3. Sprawdzenie właściwości mieszanek do wykonania podbudowy
Oprócz wymagań dotyczących uziarnienia podanych na rysunku 1 wymaga się, aby 90% uziarnień
mieszanek zbadanych w ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w Tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną
przez producenta wartością (S).
Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)
Mieszanka niezwiązana
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0/31,5 mm
0,5
1
2
4
8
16
31,5
Wymaganie
±5
±5
±7
±8
±8
±8
±8
Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną
zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.
Krzywa uziarnienia (s) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3 i zaznaczonych na rysunku liniami przerywanymi, ale powinna
spełniać wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w Tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas
badań kontrolnych produkowanych mieszanek
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm]
Mieszanka niezwiązana
0/31,5 mm
1/2
2/4
4/8
8/16
min.
max.
min.
max.
min.
max.
min.
max.
Wymaganie
4
15
7
20
10
25
10
25

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Do wykonania warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanej należy stosować następujące
rodzaje sprzętu:

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę.
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.

równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki.

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
4. Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D.04.01.01. Jeżeli podłoże
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Odcinek próbny
Co najmniej 3 dni przez rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu,

określenia ilości warstwy koniecznych dla osiągnięcia wymaganego zagęszczenia;

ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane
do wykonania podbudowy na budowie. Długość odcinka próbnego nie powinna być mniejsza niż 50 m. Odcinek
próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do
wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.



5.4. Wbudowanie mieszanki
Projektowana grubość podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jak w pkt.
1.3.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to
każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inżyniera. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Zawartość wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zagęszczania powinna odpowiadać
wymaganej zawartości wody określonej w tablicy 2.

5.5. Zagęszczenie mieszanki
Podbudowę należy zagęszczać odpowiednim sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności
optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Wskaźnik zagęszczenia
podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić Is≥1,03.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczęciem robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych
materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych,

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),

wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.


6.2. Badania w czasie robót
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanej
Częstotliwość badań
Maksymalna
Minimalna liczba
powierzchnia
Lp.
Wyszczególnienie badań
badań na dziennej
podbudowy
działce roboczej
przypadająca na jedno
badanie (m2)
1

Uziarnienie mieszanki

2

Zawartość wody w mieszance

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości mieszanki wg tab. 2, pkt. 2.2

2

1000

2

1000
dla każdej dostawy

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej
działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki powinny być zgodne z p. 2.2.

6.2.2. Zawartość wody w mieszance
Zawartość wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zagęszczania badana według PN-EN
13286-2 powinna odpowiadać wymaganej w granicach określonych w tablicy 2.

6.2.3. Zagęszczenie podbudowy
Wskaźnik zagęszczenia, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od określonego w
pkt. 5.5. W wypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, i wykonywać nie rzadziej niż raz na 300
m2, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E1

 2,2

Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić E2≥140MPa (a E1≥80MPa)
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa.
Obliczenie wyników należy prowadzić wg wzoru:

E

3p
D
4s
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w którym:
E
– moduł odkształcenia (MPa)
p
– różnica nacisków (MPa)
s
– przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)
D
– średnica płyty (mm)
Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą wg PN-S-02205.
Za zgodą Inspektora Nadzoru można przeprowadzić pomiary nośności warstwy metodą ugięć – belką
Benkelmana (badanie alternatywne do metody obciążeń płytowych). Przy obciążeniu 40 kN maksymalne ugięcie
sprężyste podbudowy zasadniczej pod kołem nie może przekroczyć 1,10 mm.

6.2.4. Właściwości kruszywa
Właściwości mieszanki kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2
należy badać dla każdej dostawy. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane losowo w obecności
Inżyniera.

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Tabela 6. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Szerokość podbudowy
minimum 5 razy na 100 m każdej jezdni
2
Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
co 20 m łatą
4
Spadki poprzeczne*)
co 20 m łatą
5
Rzędne wysokościowe
co 20 m; w osi jezdni i na jej krawędziach
6
Ukształtowanie osi w planie*)
usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej
podczas budowy: w 2 punktach na każdej działce roboczej
7
Grubość podbudowy
przed odbiorem: nie rzadziej niż raz na 250 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.

6.3.1. Szerokość podbudowy
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach. Szerokość
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Równość podbudowy
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 20
m; dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm.
Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 20 m;
dopuszczalne odchyłki pod łatą 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą co 20 m.
Dopuszczalne odchyłki spadku  0,5 %.

6.3.4. Rzędne wysokościowe
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacja
projektową. Dopuszczalne odchyłki -1 cm, +0 cm.
Przed przystąpieniem do sprawdzenia rzędnych wysokościowych Wykonawca przedstawi schemat
punktów pomiarowych do akceptacji.

6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 20 m oraz dodatkowo w punktach
głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi
projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.3.6. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10%.
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań
STWiORB określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną
przez niego metodą zaakceptowana przez Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwiązanej o określonej grubości, przyjmując szerokość w środku grubości podbudowy niezależnie od ilości
warstw.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
-

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanej uwzględnia:
składniki ceny jednostkowej określone w D-00.00.00, pkt. 9.1.
prace pomiarowe i przygotowawcze,
przygotowanie recepty laboratoryjnej, przeprowadzenie niezbędnych badań i przygotowanie mieszanki,
wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych badań i pomiarów,
transport mieszanki do miejsca wbudowania
rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu kruszywa w ilości warstw określonych na odcinku
próbnym wraz z wyprofilowaniem do wymaganych spadków i rzędnych i zagęszczeniem każdej z nich,
utrzymanie podbudowy,
naprawa powierzchni z pobraniu próbek,
badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.
koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 1008
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą
wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren –
Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 1. Oznaczanie odporności
na ścieranie (mikro-Deval).
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności
na rozdrabianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości
ziaren i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych
– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
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PN-EN 13242

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania.
PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody badań
dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności – Zagęszczenie aparatem Proctora.
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 2014.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
WT-4 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
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D-05.02.01. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z
mieszanki niezwiązanej w ramach remontu dróg na terenie gminy Płoskinia.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem nawierzchni z mieszanki niezwiązanej zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazaniem
Zamawiającego.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
określeniami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.1. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej – nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z
mieszanki niezwiązanego kruszywa, bez użycia lepiszcza czy spoiwa.

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

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

2.2. Materiały do nawierzchni z mieszanki niezwiązanej
Do wykonania nawierzchni z mieszanki niezwiązanej należy użyć mieszanki kruszyw o parametrach
zgodnych z wymaganiami specyfikacji D-04.04.02 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej”.

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej







Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
koparko-ładowarki,
spycharek, równiarek lub rozkładarek do rozkładania i profilowania mieszanki kruszywa,
mieszarek do przygotowania mieszanki kruszywa,
przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki żwirowej, wyposażonych w urządzenia do
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,
walców wibracyjnych.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 4.
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Środki transportowe użyte przez wykonawcę muszą spełniać wymagania podane w SST D-04.04.02
„Podbudowa z mieszanki niezwiązanej”.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże dla nawierzchni z mieszanki niezwiązanej na poboczach będzie stanowiło podłoże gruntowe po
zdjęciu humusu oraz wyprofilowana i zagęszczona istniejąca nawierzchnia żwirowa.

5.3. Wykonanie nawierzchni
Mieszanka powinna być rozkładana przy użyciu równiarki w warstwie o jednakowej grubości.
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość
projektowaną.
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego.
Zagęszczenie nawierzchni należy rozpocząć od niższej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.
Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku
gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2 % od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w
sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną
ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metoda (zaleca się - piknometr polowy lub powietrzny).

5.4. Utrzymanie nawierzchni
Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze
zbiorników przewoźnych.
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji należy wyrównywać kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Przy tworzeniu się wybojów, uszkodzone miejsca należy wyciąć
pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowy lub ręcznym
ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 6.

6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki
niezwiązanej podano w tablicy 2.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Wyszczególnienie badań i
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
pomiarów
Rzędne wysokościowe
co 20 m
Równość podłużna
co 20 m na każdym pasie ruchu
Równość poprzeczna
co 20 m
co 20 m oraz w punktach głównych
Spadki poprzeczne
łuków poziomych
Szerokość
co 20 m
Grubość
co 20 m

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1. Rzędne wysokościowe
Odchylenie rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż
+1cm i -3cm.
6.2.2. Równość nawierzchni
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Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łata.
Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.
6.2.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż -5cm i +10cm.
6.2.5. Grubość warstw
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać 1cm.

6.3. Zagęszczenie nawierzchni
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy, dziennie, z tym, że maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 300 m2.
Kontrole zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi powierzchniami nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej, wykazujące większe odchylenia od
cech geometrycznych określonych w punktach 6.2, powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i
powtórne zagęszczenia, w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiaru jest:
- 1 metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z nawierzchni niezwiązanej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa wykonania 1m2 (metra kwadratowego) nawierzchni z mieszanki niezwiązanej
obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie i wbudowanie materiałów na założona grubość i szerokość,
wyrównanie do wymaganego profilu z zachowaniem projektowanej niwelety,
skropienie woda i zagęszczenie zgodnie z Specyfikacja Techniczna,
wykonanie wymaganych pomiarów i badan laboratoryjnych,
ochrona wykonanej nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wg SST-04.04.02 „Podbudowa z mieszanki niezwiązanej”.
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