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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania dotyczące  wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacji  technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji  robót
związanych z przebudową drogi w  miejscowości Frącki dz. Nr  532 w gminie Biała.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  SST dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem nawierzchni  z

kruszywa  łamanego 0-31,5 mm.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiały
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2.2.Stosowane materiały
2.2.1.  Kruszywo łamane powinno odpowiadać  ustaleniom normy PN-S-06102:1997.  Składowanie  kruszywa należy
zorganizować  w sposób  przeciwdziałający  jego  zanieczyszczeniu,  zmieszaniu  z  kruszywem innego  rodzaju,  klasy,
gatunku lub odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hałd na składowiskach powinno odbywać się przy
zapewnieniu warunków przeciwdziałają-
cych rozsegregowaniu się kruszywa.
2.2.2. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań.

3. Sprzęt
3.1.Warunki ogólne stosowania sprzętu

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
3.2.Dobór sprzętu

Do wykonania podbudowy należy stosować:
- sprzęt mechaniczny do rozkładania kruszywa dostosowany do wielkości koryt,
-  walec  statyczny i  inne  w zależności  od  potrzeb  oraz  ubijaki  mechaniczne  do  zastosowania  w miejscach  trudno
dostępnych dla innego sprzętu,
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .
Niektóre roboty mogą być wykonywane ręcznie.

4. Transport
4.1.Warunki ogólne transportu

Warunki ogólne transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2.Dobór środków transportu
4.2.1.Transport kruszywa

Transport  kruszywa  powinien  odbywać  się  w  sposób  przeciwdziałający  jego  zanieczyszczeniu  i
rozsegregowaniu.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. Wykonanie robót
5.1.Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.Zakres wykonywanych robót

Tłuczeń  rozkładać  w warstwie  o  jednakowej  grubości  w sposób  mechaniczny przy  użyciu  równiarki  lub
układarki.  .  Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej  zagęszczeniu była równa
grubości  warstwy założonej  w Dokumentacji  Projektowej.   Następnie nawierzchnie wałować walcem statycznym o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m albo walcem ogumionym.

6. Kontrola jakości robót.
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6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2.Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola  powinna  przebiegać  zgodnie  ze  SST  i  dotyczyć  prawidłowości  wykonywania  poszczególnych

elementów, zgodności robót z Dokumentacją Projektową i SST.
6.2.1. Sprawdzenie w zakresie:
-  uziarnienia  i  wilgotności  kruszywa,  zagęszczenia  warstwy i  zawartości  zanieczyszczeń  obcych;  warunki  określi
Inspektor Nadzoru.

Wszystkie kruszywa nie spełniające w/w wymagań zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 
6.2.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej warstwy nawierzchni
- grubość z tolerancją po zagęszczeniu +2 cm, 1 pomiar co 50 m. Suma dozwolonych odchyleń warstw
konstrukcyjnych nie może negatywnie oddziaływać na konstrukcję nawierzchni jako całości oraz na jej trwałość.
- szerokość warstwy z tolerancją +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od projektowanej osi
drogi, należy wykonać 1 pomiar co 50 m,
- równość podłużna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą 4-metrową lub planografem),
- równość poprzeczna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą i poziomicą),
- spadek poprzeczny - tolerancja do +0,5 % - 1 pomiar co 50 m i w punktach charakterystycznych,
- odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3 cm, 1 pomiar co 25 m.

Poziom  jakości  wykonanej  nawierzchni  należy  uznać  za  zgodny  z  wymaganiami  niniejszej  SST,  jeżeli
wszystkie  wyniki  badań  spełniają  wymagania  podane  wyżej.  W  przypadku  stwierdzenia  uchybień  w wykonaniu,
Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie  napodstawie  Dokumentacji  Projektowej  i  pomiaru  w terenie.  Obmiar  przeprowadzony w terenie  nie
powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej
lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbiór robót
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjęcie  Robót  może nastąpić  tylko  w przypadku pozytywnego  wyniku przeprowadzonych prób  i  pomiarów,  jak
również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.
Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z punktem 6.

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje

wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie

z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. Przepisy związane
10.1.Normy:
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie 
                              drogowym.
PN-B-04101:1985 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą.
PN-B-06714/12:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
PN-B-06714/11:1987 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu petrograficznego.
PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
PN-B-06714/40:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-B-06714/42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
BN-8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
                               i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
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PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714/26:1978 Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
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