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NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO

WSTĘP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z
kruszywa niezwiązanego w ramach zadania „Most dla pieszych w Czekarzewicach II”.
1.
1.1.

1.2.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych
w p.1.1.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznych (ST), dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm grubości 20cm, zgodnie z zakresem podanym w
Dokumentacji Projektowej.
1.3.

1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego- nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa, poddawana
bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszyw
niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2.
Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera
/ Inspektora. Wymagania dla materiałów do wykonania nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm zgodnie z
tablicą 1.
Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego
Rozdział
w PN-EN
13242:20
04

4.1.-4.2.
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4

4.5

4.6

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w
warstwie Nawierzchni z kruszywa niezwiązanego
obciążonej ruchem

Właściwości

Zestaw sit #
Uziarnienie wg PN-EN 933-1
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa
grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i
kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1
Kształt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4
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-EN933-5
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym **

4.7.

Jakość pyłów

5.2

Odporność na rozdrobnienie wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyższa niż

KR1-KR2
0, 0,63; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;
63; 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
GC 80/20; GF 80; GA 75

Tabl. 1

GTC20/15

Tabl. 3

GTF10
GTA20

Tabl. 4

FI50
SI55

Tabl. 5
Tabl. 6

C90/3

Tabl. 7

fDeklarowana

Tabl. 8

fDeklarowana
Właściwość nie badana na pojedynczych frakcjach,
a tylko w mieszankach wg wymagań p. 2.4

Tabl. 8

LA40

Tabl. 9
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Odniesienie
do tablicy w
PN-EN
13242:2004

Tabl. 2
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5.3
5.4
5.5.
6.2
6.3
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.3
6.4.4
7.2
7.3.3
Załącznik
C

Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg PN-EN
1097-1
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział7,8 albo 9
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001 rozdział 7, 8
albo 9 (w zależności od frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN
1744-1:1998 rozdział 19.3
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym
kawałkach wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.1
Rozpad żelazowy w żużlu wielkopiecowym
kawałkach wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.2
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3
Zanieczyszczenia

MDE Deklrarowana

Tabl. 11

Deklarowana
Wcm NR
WA242****)
ASNR
SNR

Tabl. 12
Tabl. 13

V5

Tabl. 14

Brak rozpadu
Brak rozpadu
Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg
odrębnych przepisów
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik,
mogących pogorszyć wyrób końcowy

Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PNEN 1097-2
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN
1367-1
Skład materiałowy

SBLA
F4

Tab. 18

deklarowany

Istotne cechy środowiskowe

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występują w źródłach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg
odrębnych przepisów
*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.4.4.
**)Pod warunkiem, gdy zawartość mieszance nie przekracza 50%m/m
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność
Załącznik
C
podrozdzi
ał C.3.4

2.3.
Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę
kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Należy stosować wodę wg PN-EN 1008, a
wodę pitną bez badań.
2.4.
Wymagania wobec mieszanek do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego
2.4.1. Postanowienia ogólne
Zestawienie wymagań wobec mieszanek niezwiązanych zawiera tablica 2.
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości i
spełniały wymagania z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i
charakteryzować się równomierną wilgotnością.
Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom według tablicy 1.
W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania z tablicy 1.
Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do nawierzchni
Rozdział
w PNEN
13285
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2

4.4.2
4.5

Właściwość

Uziarnienie mieszanek
Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF
Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF
Zawartość nadziarna: kategoria OC
Wymagania wobec uziarnienia
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia
poszczególnych partii- porównanie z deklarowaną przez
producenta wartością (S)
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach
kontrolnych- różnice w przesiewach
Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE**), co najmniej
Odporność na rozdrobnienie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 kategoria nie wyższa niż
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z

Wymagania wobec mieszanek
niezwiązanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:
Nawierzchni z kruszywa niezwiązanego
obciążonej ruchem
KR1-KR2
0/31,5
UF15
LF8
OC90
Krzywe uziarnienia wg rys.2
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Odniesienie
do tablicy w
PN-EN
13285
Tab. 4
Tab. 2
Tab. 3
Tab. 4 i 6
Tab. 5 i 6

brak wymagań

Tab. 7

brak wymagań

Tab. 8

35

-

LA40

-

Deklarowana

-
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mieszanki) wg PN-EN 1097-1 kategoria MDE
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m)
wilgotności optymalnej wg metody Proctora

F4

-

brak wymagań

-

80-100

-

Większość substancji niebezpiecznych określonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych
przepisów

4.5
Inne cechy środowiskowe

**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg
PN-EN 13286-2
2.4.2. Zawartość pyłów
Określona według PN-EN 933-1 zawartość pyłów <0,063mm w mieszankach musi spełniać wymagania kategorii podanej
w tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po
5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 2.
2.4.3. Zawartość nadziarna
Określona wg PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania podane w tablicy
2. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą Proctora.
2.4.4. Uziarnienie
Określone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszek kruszyw przeznaczonych do warstw nawierzchni z kruszywa
niezwiązanego powinno spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1. Jako wymagania mają znaczenie tylko podane
na rysunkach wartości liczbowe.
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym
zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia jest spełnione, jeżeli
uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora mieści się w krzywych granicznych podanych na
rysunku 1.

Rys. 1 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego
2.4.5. Odporność na działanie mrozu, wodoprzepuszczalność
Mieszanki kruszyw stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego powinny spełniać wymagania wg tabl. 2.
Wymagania wobec wrażliwości na mróz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotyczą badania materiału po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN-EN 13286-2.
2.4.6. Zawartość wody
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i
zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 2.
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2.4.7. Istotnie cechy środowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko.
Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku, do których brak jest jeszcze ustalonych zasad
np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się ostrożność. Przydatność takich
kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki.
2.5.
składowanie kruszyw
Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.

placu,

2.6.
Źródła materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera
/ Inspektora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie
później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi / Inspektorowi wyniki badań
laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały
z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Inżyniera / Inspektora, jeżeli
dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych
przez Inżyniera / Inspektora wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. Zatwierdzenie źródła materiałów nie
oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera / Inspektora dopuszczone do wbudowania. Materiały,
które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-04.04.02 punkt 3.
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-04.04.02 punkt 4.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przygotuje Program
Zapewnienia Jakości uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
Jeżeli warstwa pod nawierzchnią z kruszywa niezwiązanego wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg
zasad zaakceptowanych przez Inżyniera / Inspektora.
Wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego zgodnie z ST D-04.04.02 punkt 5.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 3.
Tablica 3 Częstość oraz zakres pomiarów wykonanej nawierzchni z kruszywa niezwiązanego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szerokość podbudowy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie*)
Grubość podbudowy

Minimalna częstość pomiarów
10 razy na 0,1 km
W sposób ciągły planografem albo, co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
10 razy na 0,5 km
10 razy na 0,5 km
co 20 m w osi dojść i na jej krawędziach
10 razy na 0,5 km
Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz
na 500 m2

Kontrolę jakości Robót należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D-04.04.02 p. 6 (wskaźnik
zagęszczenia jak dla Is≥1,03).
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7.
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7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm grubości
20cm.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera / Inspektora, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady odbioru prac
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje:
prace pomiarowe i oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),
zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodnie z ST D-04.04.02
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