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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D-01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza
D-01.02.01. Usuwanie drzew i krzaków
D-01.02.04. Rozbiórki elementów dróg
D-01.03.08 Ułożenie rur osłonowych
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
D-02.03.01 Uzupełnienie pospółką
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa, studzienki ściekowe
D.04.00.00. PODBUDOWY
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
D-04.04.02. Warstwa odcinająca i nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie
D-04.03.01 Skropienie-wiązanie war. konst. emulsją asfaltokationową szybko rozpadową
D-04.06.01 Podbudowa z betonu
D.05.00.00.00. NAWIERZCHNIE
D-05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca
D-05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna
D-05.03.11 Cięcie piłą nawierzchni
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej/płyt ażurowych
D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
D.06.00.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-06.01.01 Humusowanie
D-06.03.01 Ścinanie poboczy
D-06.04.01 Profilowanie skarpy
D.07.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.06.02 Balustrady dla niepełnosprawnych oraz wzdłuż schodów
D-07.10.01 Projekt tymczasowej organizacji ruchu
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Krawężniki betonowe
D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
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D.10.00.00. INNE ROBOTY
D-10.01.05 Regulacja pionowa urządzeń podziemnych
D-10.01.02 Czyszczenie muru kamiennego
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1. D - M 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(SSTWiORB) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, wspólne dla wszystkich
dalszych specyfikacji.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zawartymi w dalszej części opracowania.
1.4. 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/ Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
3/ Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca
całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie
drogowym.
4/ Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadania budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
5/ 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.
6/ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
7/ 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.
8/ Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
9/ Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
10/ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
11/ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy.
12/ Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.
13/ 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.
14/ Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
15/ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.
16/ Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu.
17/ Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
18/ 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.
19/ 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.
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20/ 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.
21/ Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy. leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
22/ Podbudowa - jedna lub więcej warstw stanowiących nośną część konstrukcji nawierzchni.
23/ 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).
24/ Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
25/ 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.
26/ 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,
orzeczenia o jakości, aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia wymagane w SST na zastosowane materiały,
c) program zapewnienia jakości,
d) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe,
e) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót zatwierdzony 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),
Koszt tymczasowej organizacji nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowy
1.5.3.
Zamawiający
przekaże
Wykonawcy
Teren
Budowy
w
terminie
określonym
w Warunkach Umowy.
a) W okresie od przekazania Terenu Budowy, 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.
1.5.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB
Dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SSTWiORB.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SSTWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
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muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SSTWiORB i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,
ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika
projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnością.
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.
Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile
nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.17. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SSTWiORB w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji,
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne
w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy
lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
2.1. Jeśli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
2. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
2.1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej
partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione
następujące warunki:
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SSTWiORB, PZJ lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SSTWiORB, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami
Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SSTWiORB, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 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,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SSTWiORB
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SSTWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownika projektu
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu
Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
niezbędnej pomocy.
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SSTWiORB
na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
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robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SSTWiORB.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SSTWiORB, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika
projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,terminy rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych elementów robót,przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,daty zarządzenia wstrzymania robót, z
podaniem powodu,zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,zgodność rzeczywistych warunków
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,dane dotyczące czynności geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,dane dotyczące sposobu wykonywania
zabezpieczenia robót,dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał,inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i
wpisuje do książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SSTWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SSTWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli SSTWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SSTWiORB.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SSTWiORB
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem
projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją projektową, SSTWiORB i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik
projektu
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika
projektu
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SSTWiORB.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SSTWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),recepty i ustalenia technologiczne,dzienniki budowy i książki obmiarów
(oryginały),wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SSTWiORB i ew.
PZJ,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SSTWiORB i ew. PZJ,
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWiORB i PZJ,rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót
towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci
uzbrojenia terenu,kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SSTWiORB i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,wartość pracy sprzętu wraz z
towarzyszącymi kosztami,koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,podatki obliczone zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
opłaty/dzierżawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i
świateł,
utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
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Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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2. D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i
jej punktów wysokościowych.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
położenia obiektów inżynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ściowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB 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 SSTWiORB D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od
0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
*
teodolity lub tachimetry,
*
niwelatory,
*
dalmierze,
*
tyczki,
*
łaty,
*
taśmy stalowe, szpilki.
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera/Kierownika projektu o wszelkich błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na
koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera/Kierownika
projektu. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej
decyzji przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera/Kierownika
projektu, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera/Kierownika
projektu oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może
przekraczać 200 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 200 metrów.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może
być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku
do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr.
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z
dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
*
sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
*
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
*
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
*
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
*
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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2.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

SSTWIORB – Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jagiellońskiej w Kowarach.
20

3. D – 01.01.01a
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej przy realizacji zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2. Zakres stosowania SST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkim czynnościami
mającymi na celu wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi, chodników i miejsc postojowych po jej wybudowaniu. W zakres robót wchodzi pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – założenie poziomej i wysokościowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi, uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej.
1.4.2. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
1.4.3. Reper – zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy, którego wysokość jest wyznaczona.
1.4.4. Znak geodezyjny – znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.
1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy.
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza – pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporządzenie związanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt 1.4.
2. MTERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania i pozyskiwania podano w OST D- 00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 2.
2.1. Materiały do wykonania robót
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe długości około 0,5 m. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć średnice 0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷ 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 ÷ 0,08 m i długości około
0,30 m, a dla punktów utrwalonych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości 0,04 ÷
0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót, należały stosować pale drewniane średnicy 0,15 ÷ 0,20 m i długości 1,5 ÷
1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu. Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z instrukcjami technicznymi G-1 [5] i G-2 [6].
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania jakie powinien spełniać sprzęt pomiarowy podano w OST D-00.00.00 „Specyfikacja
ogólna” pkt. 7.3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: – teodolity lub tachimetry, – niwelatory, – dalmierze,
– tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki, – ew. odbiorniki GPS, zapewniające uzyskanie wymaganych dokładności
pomiarów. Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D.00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt 4.

SSTWIORB – Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jagiellońskiej w Kowarach.
21

4.2. Transport materiałów i sprzętu
Sprzęt i materiały do prac geodezyjnych można przewozić dowolnym środkiem transportu Ogólne wymagania
dotyczące transportu podano w OST D.00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w OST D.00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt.5.
5.1. Zasady wykonywania robót
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej
Dokumentacji geodezyjną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziałem na: 1) akta
postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 2) dokumentacje techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 3)
dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w podpunkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z ośrodkiem
dokumentacji. Zamawiający poda w SST, czy dokumentacji tę należy okazać Zamawiającemu do wglądu.
5.3. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.3.1. Zebranie materiałów i informacji
Wykonawca powinien zapoznać się z zakresem opracowania i uzyskać od Zamawiającego instrukcje dotyczące
ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych. Pomiary powykonawcze powinny być poprzedzone uzyskaniem z ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i
stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej. W
przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego. Przy analizie zebranych materiałów i informacji
należy ustalić: – klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do
pomiarów powykonawczych, – rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, – zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych, znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.
5.3.2. Prace pomiarowe i kameralne
W pierwszej fazie prac należy wykonać: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów istniejącej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktów oraz aktualizacją opisów topograficznych, zbadanie
wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowej. Następnie należy pomierzyć
wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 [8]
GUGiK, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową obejmującą: granice ustalone
według stanu prawnego, kilometraż dróg, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzędnymi
wlotu i wylotu, ś wiatłem i skrajnią, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy, studnie z ich średnicami,
przekroje poprzeczne dróg co 20÷50 m oraz inne elementy według wymagań Zamawiającego. Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na mapę zasadniczą
oraz mapę katastralną należy wykonać metodą klasyczną (kartowaniem i kreśleniem ręcznym) lub przy pomocy
plotera. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszego punktu, tą samą techniką z jaką została wykonana mapa (numeryczną względnie analogową).
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z podziałem na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacji techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego i dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposób skompletowania i formę dokumentacji dla środka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem oraz ustalić czy ta dokumentacja należy okazać Zamawiającemu do wglądu.
5.3.3. Dokumentacja dla Zamawiającego
Jeżeli Zamawiający nie ustali inaczej, to należy skompletować dla Zamawiającego następujące materiały: – sprawozdanie techniczne, – wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, którą wymieniono w punkcie
5.5.2, – kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze, – kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronić, – kopie opisów topograficznych, – kopie szkiców polowych, – nośnik elektroniczny (dysk) z mapą numeryczną oraz
wydruk ploterem tych map, jeżeli mapa realizowana jest numerycznie, – inne materiały zgodne z wymaganiami
Zamawiającego.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D.00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac
Kontrola jakości prac pomiarowych powinna obejmować: – wewnętrzną kontrolę prowadzoną przez Wykonawcę robót geodezyjnych, która powinna zapewnia możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz
usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy robót, – kontrolę prowadzoną przez służbę
nadzoru (Inżyniera Kontraktu), – przestrzeganie ogólnych zasad prac określonych w instrukcjach i wytycznych
GUGiK [3÷10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, – sporządzenie przez Wykonawcę robót geodezyjnych protokołu z wewnętrznej kontroli robót. Kontrole należy prowadzić według ogólnych zasad określonych
w instrukcjach i wytycznych GUGiK [3÷10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D.00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje się jednostki: - km(kilometr) .
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D.00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla Zamawiającego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D.00.00.00 „Specyfikacja ogólna” pkt 9. 9.2.
Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robót obejmuje: - zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych
materiałów, - koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, - zakup i dostarczenie materiałów, - sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, - wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie
ich z właścicielami nieruchomości, - wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów - wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy, - ustawienie łat z wyznaczeniem pochylenia skarp, - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie załatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, - prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi według wymagań dokumentacji technicznej, - koszty ośrodków geodezyjnych. 9.3.
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Cena wykonania robót określonych niniejszą
SST obejmuje: -roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, - prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z póżniejszymi
zmianami) [Instrukcje i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]:
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. D.01.01.01a Odtworzenie trasy i
punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.
3. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
4. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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4. D – 01.02.01
USUWANIE DRZEW I KRZAKÓW
1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem i karczowaniem drzew przy realizacji zadania
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2. Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania określonego w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu: - wycinkę drzew oraz krzewów i usunięcie pozostałości po wycince
i karczowaniu.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica ≥ 10cm) o wyraźnie wykształconym pniu, który
w pewnej wysokości od 1,50m nad ziemią rozgałęzia się w koronę
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów.
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z PN-S-02205.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzaków.
Do wykonania robót należy stosować: D.01.02.01 STWiORB − piły mechaniczne, − spycharki, − specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego, − urządzenia do zmielenia gałęzi,
liści, krzaków.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Usunięcie drzew i krzewów.
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmuję wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Teren Budowy oraz zasypanie dołów. Karpy i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed roz poczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach
powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg
PN-S-02205. Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed
gromadzeniem się w nich wody. Usunięty materiał z wycinki i karczowania Wykonawca przewiezie na miejsce
wskazane przez Inżyniera. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
5.3. Zniszczenie pozostałości po usunięci roślinności.
Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inżyniera. Jeżeli
Inżynier nie postanowi inaczej, to drobne gałęzie drzew, liście i krzaki powinny być zmielone na miejscu w
przystosowanych do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do ewentualnego wy korzystania przy sadzeniu drzew.
6. Kontrola jakości robót
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia karp i krzewów.
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: STWiORB D.01.02.01 - Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia, - wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiaru są następujące: - sztuki (szt.) ściętych drzew z wykarczowaniem pni - hektary (ha) wykarczowanych krzewów - metry przestrzenne (mp) wywiezionych dłużyc, karpin, gałęzi, pozostałości po karczowaniu
krzewów.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1.1. Cena jednostkowa obejmuje:. - wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni, - wycinkę krzewów, - zasypanie
dołów po karczowaniu, - usunięcie pozostałości po karczowaniu wraz ze spaleniem, - odwiezienie gałęzi, karpin
i dłużyc, - oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie.
10. Przepisy związane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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5. D – 01.02.04
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z rozbiórką elementów przepustów w ramach zadania pn ZAGOSPODAROWANIE
TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczą rozbiórki elementów dróg, chodników i obejmują między innymi
rozebranie płytek betonowych, kostki kamiennej, krawężnika betonowego, naw asfaltowej, schodów
terenowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały do wykonania robót
Ewentualne materiały niezbędne do prawidłowego wykonania robót objętych zakresem z pkt. 1.3 n/n
SST powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów należy stosować:
- spycharki,
- ładowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- żurawie samochodowe,
- samochody ciężarowe,
- młoty pneumatyczne,
- frezarkę drogową i inne.
Drobne roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu prostych narzędzi pomocniczych.
Sprzęt zastosowany do robót rozbiórkowych powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiały z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Wykonanie rozbiórki
Przepusty z rur żelbetowych, PHED i ścianki czołowe przepustów należy usuwać mechanicznie w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Wszystkie elementy nadające się do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń.
Uzyskany gruz, bezużyteczne elementy i materiały nie nadające się do wbudowania, o ile Zamawiający nie
zastrzeże tego w umowie, należy przewieźć w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawą o odpadach.
Ewentualne doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu
i zagęścić zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” [1].
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach powinno spełniać odpowiednie wymagania
określone w normie PN-S-02205 [1].
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:
dla ścianek czołowych przepustów - 1 m3 (metr sześcienny),
dla podbudów i nawierzchni - 1 m2 (metr kwadratowy),
dla krawężników, obrzeży, ogrodzeń i przepustów prefabrykowanych - 1 m (metr),
dla znaków drogowych i słupków prowadzących - 1 szt. (sztuka).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Sposób odbioru robót
Roboty objęte niniejszą SST obejmują:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m3 rozebranej ścianki czołowej przepustu, za 1 m prefabrykowanego przepustu rurowego,
obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o pomiary i badania.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki przepustów i ścianek czołowych przepustów:
- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
- rozebranie elementów przepustu i ścianek czołowych,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania I s ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- uporządkowanie terenu rozbiórki.
Uwaga: W cenie jednostkowej robót rozbiórkowych należy uwzględnić ewentualne opłaty związane z
przyjęciem odpadu na wysypisko śmieci.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia grunt
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6. D – 02.01.01
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach zadania pn ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w STWIOR D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIOR D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować
się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże do prowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i STWIOR.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWIOR D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWIOR D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w STWIOR D-02.00.01 pkt 5. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Odspojone grunty zakwalifikowano jako nieprzydatne do wykonania nasypów i powinny być one odwiezione na składowisko zorganizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Sposób formowania odkładów określa pkt 5.4 niniejszej STWiORB. W przypadku odkrycia podczas wykopów gruntu wysadzinowego lub wątpliwego lub w przypadku konstrukcji nawierzchni chodnika prowadzonej w wykopie należy wykonać wymianę gruntu na głębokości 20cm. Wymagania odnośnie wymiany gruntu zgodne ze STWIORB D –
02.03.01 „Nasypy”.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is).
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Minimalna wartość Is dla:
Strefa korpusu chodniki, Górna warstwa o grubości 20 cm 0,97
Strefa korpusu Jezdnia, wjazdy, zatoki Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
Strefa korpusu chodniki, Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97
Strefa korpusu Jezdnia, wjazdy, zatoki Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 1,00
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is , podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie za gęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w
STWIOR, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2
zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.
5.3. Odwodnienie wykopów
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Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w
czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.4. Odkład
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów. Grunty lub inne
materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania
w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. Lokalizacja odkładu powinna być wybrana przez Wykonawcę, miejsce to musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Jeśli odkład zo stanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.
5.4.2. Zasady wykonania odkładów
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny
być zgodne z ustaleniami podanymi w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w
pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. W przypadku gdy
grunty są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy
drogowej odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie
odkładów powinny być obsiane trawą. Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIOR lub przez Inżyniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w
pkcie 5.4. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z dokopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę.
5.5. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę
robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIOR D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i STWIOR. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: a) sposób odspajania gruntów
nie pogarszający ich właściwości, b) zapewnienie stateczności skarp, c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIOR D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarową
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu zgodnie z kosztorysem ofertowym.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIOR D-02.00.01 pkt 8.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9. Cena wykonania 1 m3
wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: − wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujący: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek w miejsce zapewnione staraniem Wyko nawcy wraz z kosztami składowania, chyba że Inżynier poleci inaczej, − odwodnienie wykopu na czas jego wy konywania, − profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, − zagęszczenie powierzchni wykopu, − przeprowadzenie
pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, − rekultywację terenu.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepisów związanych podano w STWIOR D-02.00.01 pkt 10.
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7. D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA, STUDZIENKI ŚCIEKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem zadania pn ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania kanalizacji deszczowej wg poniższego zakresu:
studzienki ściekowe D 1000 mm,
kanalizacja deszczowa fi 300 mm
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
Studzienka ściekowa - urządzenie di odbioru ścieków opadowych spływających z nawierzchni do kanału lub
innego odbiornika.
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej ze studnią chłonną
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 2.
Mogą być stosowane wyroby posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury kanałowe
Przykanalik z rur kanalizacyjnych dwuściennych z polipropylenu  200 mm, łączonych za pomocą uszczelek
i nasówek. Rury spełniające wymagania PN -EN-1852-1.
2.3. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe należy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych:
 wpustu ulicznego żeliwnego wg PN-88/H-74080/01,
 pierścienia odciążającego z betonu B25 wg PN-88/B-06250, zbrojonego stalą STOS wg PN-82/H-93215,
 rur betonowych średnicy 1 m. wg BN-83/8971-06.02,
 płyty fundamentowej grubości 15 cm wykonanej z betonu klasy B25, W-4, F-I00 wg BN-62/6738-07.
Główne wymiary i masę wpustów żeliwnych dobierać wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H74080/01 do PN-88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej. Powierzchnie
przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być dokładnie oczyszczone,
wszelkie występy i nadlewki usunięte.
Luz maksymalny pomiędzy kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekraczać 8 mm. Na każdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane: nazwa
wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN.
2.4. Zaprawy budowlane zwykłeZaprawy budowlane służące do połączenia elementów prefabrykowanych,
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501.
2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych,
temperatura nie wyższa niż 40oC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się
w pomieszczeniu zamkniętym lub zadaszonym. Rur z PP nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie.
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Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury
o grubszej ściance powinny się znajdować na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość
stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur
powodując ich deformację.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone
odciąć, a końce rur sfazować.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
2.5.2. Kręgi
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m.
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.5.3. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach
o wysokości maksymalnej 1,5 m.
Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety.
Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących
możliwość użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.
2.5.4. Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Kruszywo tj. pospółkę i piasek do
zapraw należy składować w pryzmach.
2.5.5. Inne materiały
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie
zamkniętym.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 koparka podsiębierna o pojemności 0,25 m3,
 żuraw samochodowy,
 ubijak spalinowy,
 samochód samowyładowczy,
 betoniarka,
 pompa przeponowa spalinowa 10 m3/godz.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z
następujących środków transportu:
- samochód skrzyniowy,
- samochód dostawczy,
- przyczepa skrzyniowa.
Przewożone materiały powinny być układane i zabezpieczone przed przemieszczaniem się zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę poszczególnych elementów
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wytyczenie w terenie
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Przed przystąpieniem do budowy elementów kanalizacji odwadniającej, Wykonawca powinien przejąć od
Zamawiającego punkty stałe i charakterystyczne konieczne do wytyczenia przykanalików wraz z lokalizacją
studzienek ściekowych. Podstawę wytyczenia osi przykanalików w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.
5.3. Roboty przygotowawcze
W miejscach robót, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie
odgrodzić od strony ruchu (a na noc należy dodatkowo oznaczyć światłami ostrzegawczymi).
5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizację należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02 i PN-B-06050.
5.5. Przygotowanie podłoża
Podłożem może być nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach spoistych należy wykonać podsypkę z piasku
grub. warstwy 15 cm.
5.6. Fundament
Fundament pod studzienki należy wykonać z betonu z B 25, na zagęszczonym podłożu w wykonanym wykopie.
5.7. Wykonanie przykanalików
Podczas wykonywania przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:
 przykanaliki powinny być układane na podsypce z kruszywa o Dmax=20 mm,
 trasa przykanalika powinna być prosta, składać się z odcinków prostych, załamania są dopuszczalne na
studzienkach.
 spadki przykanalików powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.8. Wykonanie studzienki ściekowej
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg, powinny być wykonane
z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana zgodnie
z Dokumentacją Projektową.
5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić
0,95 wg Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robót.
6.2. Sprawdzenie kształtu i wymiarów
Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzić za pomocą przymiaru z podziałką milimetrową.
Miejsca sprawdzenia wymiarów, w zależności od kształtu elementów są następujące:
długość,
średnica wewnętrzna,
grubość ścianki.
6.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; należy wykonać oględziny powierzchni, elementów w celu stwierdzenia
czy elementy nie posiadają uszkodzeń. Badanie uszkodzeń na powierzchni i krawędzi elementów należy
przeprowadzić przez oględziny i pomiary wykonane za pomocą przymiaru stalowego z podziałką milimetrową
z dokładnością do 1 mm.
6.4. Szczegółowa kontrola jakości poszczególnych elementów
Sprawdzeniu jakości podlegają następujące elementy, wykonane wg postanowień Dokumentacji Projektowej:
wykonanie podłoża pod przewody i studzienki,
jakość rur przewodowych,
jakość wyrobów żeliwnych: wpustów,
szczelność przewodów i studzienek,
wykonanie zasypu i zagęszczenie gruntu wokół studzienek.
6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiarów
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzić, uwzględniając dopuszczalną odchyłkę:
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  5 cm.
 odchylenie wymiarów w planie  10 cm,
 długość przykanalika z dokładnością  10 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową są:
 1 (m) dla przykanalików,
 1 (szt.) dla studzienek ściekowych
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania, wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i transport materiałów,
- wykonanie wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie fundamentu z betonu pod wpusty,
- wykonanie podsypki pod przykanaliki,
- wykonanie studzienek ściekowych i przykanalików,
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami
Inspektora Nadzoru oraz zaleceniami producenta materiałów,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
a) PN-83/8971-06.02
Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe.
b) PN-83/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
c) PN-88/H-74080/01
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.
d) PN-72/H-83104
Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje i wymiary, naddatki na obróbkę
skrawania i odchyłki masy.
e) PN-82/H-9321
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
f) PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
g) BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
h) BN-62/6738-07
Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
i) PN-88/B-06250
Beton zwykły.
j) PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe
k) PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
l) PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
m) PN-B-11111
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
10.2. Inne dokumenty
d) Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez “Transprojekt” Warszawa”
e) Katalog studzienek kanalizacyjnych i ściekowych z polipropylenu-POL YPIPE Wrocław
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8. D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM
PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem korytowania wraz
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników i miejsc postojowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB 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 SSTWiORB D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Grunt nasypowy
Grunt nasypowy – do profilowania poziomu koryta zaniżonego w stosunku so projektowanego winien spełniać
wymogi SSTWiORB D-02.03.01 Nasypy
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
* równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier/Kierownik projektu
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
* koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
* walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Odspojony grunt można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą
Inżyniera/Kierownika projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera/Kierownika
projektu.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez
Inżyniera/Kierownika projektu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Dopuszcza się określenie wskaźnika zagęszczenia
dowolną metodą określoną w BN-77/8931-12
Dla warstw leżących poniżej 0,2 m badanie zagęszczenia przeprowadzić należy poprzez oznaczenie wskaźnika
odkształcenia oznaczonego wg PN-02205:1998. Grunt przy pomiarze zagęszczenia metodą obciążenia płytą
VSS uznaje się za należycie zagęszczony, gdy wskaźnik odkształcenia nie przekracza 2,2,
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) i wtórnego modułu odkształcenia
Strefa korpusu
Minimalna wartość Minimalna wartość
Is
E2 [MPa]
Górna warstwa o grubości 20 cm
1,00
120
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża
1,00
60
Za zgodą Inżyniera/kierownika projektu dopuszcza się prowadzenie badań przy zastosowaniu metod
alternatywnych – w szczególności lekkiej płyty dynamicznej ZFG-02 lub lekkiej sondy wbijanej SD-10 zgodnie
z Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych Część 2 Załącznik, Warszawa 1998.
Korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi przy pomocy metod alternatywnych, a wymaganiami niniejszej SST
należy dokonać zgodnie z instrukcjami producentów urządzeń alternatywnych
Podczas zagęszczania gruntu wilgotność naturalna gruntu nie powinna się różnić od wilgotności optymalnej o
±2% dla gruntów niespoistych i od 0 do -2% dla gruntów mało i średnio spoistych. Pomiaru wilgotności
naturalnej gruntu należy dokonać w oparciu o normę PKN-CEN ISO/TS 17892-1
W przypadku przekroczenia wymaganej wilgotności należy odczekać do naturalnego osuszenia gruntu, bądź
zastosować inne środki zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
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Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu i po sprawdzeniu parametrów zagęszczenia.
Po osuszeniu podłoża Inżynier/Kierownik projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny
koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwość
i pomiarów
badań i pomiarów
1
Szerokość koryta
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
co 20 m na każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysokościowe
co 100 m
6
Ukształtowanie osi w planie *)
co 100 m
7
Zagęszczenie, wilgotność gruntu w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż
podłoża
raz na 600 m2
8
Badania nośności (pierwotny i w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż
wtórny moduł odkształcenia)
raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm
i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-02205:1998 nie
powinna być większa od 2,2.
Pomiaru wilgotności naturalnej gruntu należy dokonać w oparciu o normę PKN-CEN ISO/TS 17892-1
6,2,8. Badania nośności
Pierwotny i wtórny moduł odkształcenia należy badać wg PN-S-02205:1998. Wyniki winny odpowiadać
wymaganiom pkt 5.4 niniejszej SSTWiORB
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie
6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SSTWiORB i wymaganiami
Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
* załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
* profilowanie dna koryta lub podłoża,
* zagęszczenie,
* utrzymanie koryta lub podłoża,
* przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1.
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.
PN-/B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania
4
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia grunt

SSTWIORB – Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jagiellońskiej w Kowarach.
38

9. D-04.04.02
WARSTWA ODCINAJĄCA I NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy
odcinającej z niesortu kamiennego 0/31,5, 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
warstwy odcinającej z niesortu kamiennego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków
albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji
mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Lp.

Wyszczególnienie właściwości

1
2
3
4

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż

5
6
7
8

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, %
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż

9

Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż

10

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż

11

Wskaźnik nośności wnośmie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS 1,00
b) przy zagęszczeniu IS 1,03

Wymagania
Podbudowa
zasadnicza
od 2 do 10
5
35

pomocnicza
od 2 do 12
10
40

1
od 30 do 70

1
od 30 do 70

35
30
3

50
35
5

5

10

-

-

1

1

80
120

60
-

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
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walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
 5
(1)
w którym:
D15 wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 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.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę
należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.4. 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.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej STWiORB.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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Częstotliwość
badań
Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej

Lp.

Wyszczególnienie badań

1
2
3
4

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

2
10 próbek
dla każdej partii
kruszywa i przy
każdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco
przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 .
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m 2, lub według zaleceń
Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie 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.
 2,2
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
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

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

Minimalna częstotliwość pomiarów
10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400
m2
Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
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Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej
leżącej o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej  10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy
podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaźnik
wskaźniku wnoś zagęszczenia
nie mniejszym
nie
mniejszy niż
niż, %
60
80
120

1,0
1,0
1,03

IS

Minimalny moduł
Maksymalne ugięcie sprężyste pod odkształ-cenia
kołem, mm
mierzony płytą o
średnicy 30 cm,
MPa
40 kN
50 kN
od
pierwszego
obciążenia E1
1,40
1,60
60
1,25
1,40
80
1,10
1,20
100

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy.
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość,
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i
ponownie zagęszczone.
oboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1.
PKN-CEN-ISO/TS:2009
Badania geotechniczne Badania laboratoryjne gruntów
2.
PN-EN 13286:2005
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym
3.
PN-EN 14227:2006
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym
4.
PN-B-06714-16:1978
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
5.
PN-B-06714-17:1977
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6.
PN-B-06714-18:1977
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7.
PN-B-06714-19:1978
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
8.
PN-B-06714-26:1978
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
9.
PN-B-06714-28:1978
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10.
PN-B-06714-37:1980
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.
PN-B-06714-39:1978
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12.
PN-B-06714-42:1979
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
13.
PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
14.
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
15.
PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
16.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu
17.
PN-S-06102:1997
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
18.
PN-S-96023:1984
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
19.
BN-84/6774-02
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
20.
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
21.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
22.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
23.
BN-70/8931-06
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
34.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
.
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10. D - 04.03.01
SKROPIENIE – WIĄZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
EMULSJĄ ASFALTOKATIONOWĄ SZYBKO ROZPADOWĄ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z skropieniem-wiązaniem
warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. Wymagania ogólne, pkt. 1.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. " Wymagania ogólne " pkt. 1.
2. MATERIAŁY.
Wg OST D-04.03.01 pkt. 2
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94
2.2. Materiały do wykonania skropienia istniejącej nawierzchni
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu skropienia podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie przed ułożeniem warstwy bitumicznej, według zasad niniejszej SST jest emulsja
asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa . Wymagania dla emulsji kationowej asfaltowej podano w WT.EmA-99.
3. SPRZĘT.
Wg OST D-04.03.01 pkt. 3
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
3.2. Skropienie istniejącej nawierzchni należy wykonać następującym sprzętem:
- skrapiarką lepiszcza wg OST, pkt. 3.3
4. TRANSPORT.
Wg OST D-04.03.01 pkt. 4
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
4.2. Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakwaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny muszą być przedzielone przegrodami, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające
przepływ emulsji. Cysterny i zbiorniki muszą być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wg OST D-04.03.01 pkt. 5
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania robót
5.2.1. Skropienie warstw nawierzchni wg OST D-04.03.01 pkt. 5.3. oraz OST D-05.03.05. pkt. 5.
Skropienie warstwy może się rozpocząć po akceptacji przedstawiciela Inwestora jej oczyszczenia. Warstwa
nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarki, a w miejscach trudno dostępnych
ręcznie, za pomocą węża z dyszą rozpryskową.
Temperatura lepiszcza przy skrapianiu musi wynosić od 20 do 40 0C .
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny do umożliwienia
penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju emulsji czas ten wynosi
od 1 godz. do 24 godz.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć skropioną warstwę przed uszkodzeniem dopuszczając tylko
niezbędny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Wg OST D-04.03.01 pkt.63
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” .
6.2. Badania i kontrola.
Przed przystąpieniem do robót oraz kontrola w czasie robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami
WT.EmA-94.
Materiały powinny posiadać odpowiedni atest producenta . Wykonawca jest zobowiązany kontrolować dla
każdej dostawy lepkość emulsji.
Akceptacja materiałów przez przedstawiciela Inwestora - wizualna.
Przede wszystkim należy zbadać dokładność sprysku podłoża, równomierność oraz wydatek na l m 2
7. OBMIAR ROBÓT
Wg OST D-04.03.01 pkt. 7
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkę obmiaru jest m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wg OST D-04.03.01 pkt. 8
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami przedstawiciela
Inwestora, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór.
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonany na zasadach odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli
materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej
kontroli jakości materiałów, robót i oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek przedstawiciela
Inwestora ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt
w terminie ustalonym z przedstawicielem Inwestora.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI.
Wg OST D-04.03.01 pkt. 9
9.1. 0gólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
0gólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena l m2 skropienia - wiązanie międzywarstwowe obejmuje :

dostarczenie emulsji i napełnienie nim skrapiarek,

podgrzanie emulsji do wymaganej temperatury,

skropienie powierzchni warstwy emulsją,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością.

wyrównanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkoorozpadową k-150 w ilości 0,8
kg/m2
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. OST D.00.00.00.
10.2. OST D.04.03.01.
10.3. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM 1994
10.4. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewódzkich - Załącznik do Zarządzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Dróg
Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z późniejszymi zmianami.
10.5. "Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" - stanowiąca zał. nr 1 do rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992r. (Dz. U. nr 97 poz.485).
10.6. Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999)
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11. D - 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA WG WT-1 I WT-2 Z 2010R.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szcegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót w związku z ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W
KOWARACH
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany
jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego owymiarze
D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze D1), mm

KR 1-2
AC11W 2), AC16W
KR 3-4
AC16W, AC22W
KR 5-6
AC16W, AC22W
1)
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1÷KR6 przy
spełnieniu wymagań jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zależności
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Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grub. 5 cm (warstwa wiążąca)
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
AC
- beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej
PMB

- polimeroasfalt,

D

- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

d

- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

C

- kationowa emulsja asfaltowa,

NPD

- właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;
producent może jej nie określać),

TBR

- do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),

MOP

- miejsce obsługi podróżnych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
ACS
asfalt drogowy
-

KR1 – KR2

AC11W,AC16W

50/70

KR3 – KR4

AC16W,AC22W

35/50, 50/70, wielorodzajowy
35/50, 50/70

PMB
5/55-60

KR5 – KR6

AC16W AC22W

35/50, wielorodzajowy 35/50

PMB
25/55
60

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Rodzaj asfaltu
Metoda
Lp.
Właściwości
badania
35/50
50/70
1
2
3
4
5
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1

Penetracja w 25°C

0,1 mm

PN-EN 1426 [21]

35÷50

2

Temperatura mięknienia

°C

PN-EN 1427 [22]

50÷58

3

Temperatura zapłonu,
nie mniej niż

°C

PN-EN 22592 [62]

240

1

2

3

4
5
6
7

Zawartość składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niż
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
nie więcej niż
Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niż
Temperatura mięknienia po
starzeniu, nie mniej niż

4

5

% m/m

PN-EN 12592 [28]

99

% m/m

PN-EN 12607-1 [31]

0,5

%

PN-EN 1426 [21]

53

°C

PN-EN 1427 [22]

52
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WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8

Zawartość parafiny,
nie więcej niż

%

PN-EN 12606-1 [30]

2,2

9

Wzrost temp. mięknienia po
starzeniu, nie więcej niż

°C

PN-EN 1427 [22]

8

10

Temperatura łamliwości
Fraassa, nie więcej niż

°C

PN-EN 12593 [29]

-5

Tablica 4.
Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN
14023 [59]
Gatunki
Asfaltów
Modyfikowach
Polimerami
Wymaganie
Metoda
(PMB)
Właściwość
Jednostka
podstawowe
badania
25/55 – 60
wymaganie
1

2

Konsystencja
w
pośrednich temperaturach eksploa-tacyjnych

Penet

Konsystecja w
wysokich temperaturach eksploa-tacyjnych

w
Temp
Siła
Siła

Kohezja

Waha

1

3

4

5

PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

25-55

PN-EN 1427 [22]

°C

≥ 60

PN-EN 13589
[55] PN-EN
13703 [57]
PN-EN 13587
[53] PN-EN
13703 [57]
PN-EN 13588
[54]

2

Stałość
Konsystencji
(Odporność
na starzenie wg PN
EN 12607-1 lub -3
[31]

k

≥

J/cm2

NPDa

J/cm2

NPDa

3

Zmiana masy
Pozostała
penetracja
Wzrost
Temperatury
mięknienia

2

J/cm2

PN-EN 1426
[21]
PN-EN 1427
[22]

4

5

6

% ≥ 0,5

3

% ≥ 40

3

°

≤8

w
5°
C

3
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Inne właściwości

Temperatura
zapłonu

PN-EN ISO
2592[63]

°

Temperatura
łamliwości
Nawrót
sprężysty
25°C
Nawrót
sprężysty
10°C

PN-EN
12593 [29]

°

w

Stabilność
Magazynowania.
Różnica tempe
ratur mięknienia
Stabilność
Magazynowania.
Różnica
penetracji
Spadek tempe
Ratury
mięknienia po
starzeniu wg PN
EN 12607
-1 lub -3 [31]
Nawrót sprę
żysty w 25°C po
starzeniu wg PN
EN 12607-1 lub
-3 [31]

PN-EN14023
[59]Punkt
5.1.9
PN-EN13399
[52]
PN-EN 1427
[22]
PN-EN13399
[52]
PN-EN 1426
[21]
PN-EN
12607-1 [31]
PN-EN 1427
[22]

°

°

0

°

PN-EN
12607-1 [31]
PN-EN
13398 [51]

Nawrót sprę-żysty
w
10°C
po
starzeniu
NPDa
0
wg PN-EN 12607-1
lub -3 [31]
a
NPD – No Performance Determined (właściwość
użytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

3

≤ -12

6

% ≥ 50

w

Zakres
plastyczności

Wymagania
dodatkowe

PNN 13398 [51]

≥ 235

5

NPDa

0

TBRb

1

≤5

2

NPDa

0

TBRb

1

≥ 50

4

%
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz
układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło.
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa
powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe,
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w
urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, układarka gąsienicowa, z elektronicznym
sterowaniem równości układanej warstwy,skrapiarka,walce stalowe gładkie, walce ogumioneszczotki
mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub
termosami,sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a
do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na
mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 6, 7, 8.
Tablica 5.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6 [65]
Przesi
AC11

AC1

AC16W
KR3-KR6

AC22W
KR3-KR6

KR1-

KR1

Wymiar sita
#,
[mm]
31,5

od

do

od

do

od

do

od

-

-

-

-

-

-

100

22,4

-

-

100

-

100

-

90

16

100

-

90

100

90

100

65

11,2

90

100

65

80

70

90

-

8

60

85

-

-

55

85

45

Właściwość
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2

30

55

25

55

25

50

20

0,125

6

24

5

15

4

16

4

0,063

3,0

8,0

3,0

8,0

4,0

10,0

4,0

Zawartość
Bmin4,
Lepiszcza,
Bmin4,6
Bmin4,4
Bmin4,2
minimum*)
*)
Minimalna zawartość
lepiszcza jest określona
przy założonej gęstości
mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m3. Jeżeli
stosowana mieszanka
mineralna ma inną
gęstość (ρd), to do
Wyznaczenia
minimalnej zawartości
lepiszcza podaną
wartość należy
pomnożyć przez
współczynnik według
równania:
Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla
ruchu KR1 ÷ KR2 [65]
Warunki
Metoda i
zagęszczania wg
Właściwość
Warunki
AC11W
AC16W
PN-EN
badania
13108-20 [48]
PN-EN 12697Zawartość
C.1.2,ubijanie,
8
Vmin 3,0
Vmin 3,0
Wolnych
2×50 uderzeń
[33],
Vmax 6,0
Vmax 6,0
przestrzeni
p. 4
Wolne
PN-EN 12697Przestrzenie
C.1.2,ubijanie,
8
VFBmin 65
VFBmin 60
Wypełnione
2×50 uderzeń
[33],
VFBmin 80
VFBmin 80
lepiszczem
p. 5
Zawartość
PN-EN 12697Wolnych
C.1.2,ubijanie,
8
przestrzeni w
VMAmin 14
VMAmin 14
2×50 uderzeń
[33],
Mieszance
p. 5
mineralnej
PN-EN 12697
12 [35],
Przechowywa
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
ie w 40°C z
ITSR80
ITSR80
działanie wody
2×35 uderzeń
jednym cyklem
a)
zamrażania,
badanie w
25°C
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a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
Tablica 7.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i
wyrównawczej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65]
Warunki
Zagęszczania
Właściwość
Metoda i warunki badania
AC16W
AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartość wolnych
C.1.3,ubijanie,
Vmin 4,0
Vmin 4,0
PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni
2×75 uderzeń
Vmax 7,0
Vmax 7,0
PN-EN 12697-22, metoda B
C.1.20,
Odporność na
w powietrzu, PN-EN 13108 WTSAIR 0,3
WTSAIR 0,3
wałowanie,
a)
deformacje trwałe
20, D.1.6,60°C, 10 000 PRDAIR dekl
PRDAIRdekl
P98-P100
cykli [38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporność na
C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
ITS80
ITSR80
działanie wody
2×35 uderzeń
jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C b)
a)
Grubość płyty: AC16, AC22 60mm.
b)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
Tablica 8.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i
wyrównawczej, dla ruchu KR5 ÷ KR6 [65]
Warunki
Zagęszczania
Właściwość
Metoda i warunki badania
AC16P
AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartość wolnych
C.1.3,ubijanie,
Vmin 4,0
Vmin 4,0
PN-EN 12697-8 [33], p. 4
przestrzeni
2×75 uderzeń
Vmax 7,0
Vmax 7,0
PN-EN 12697-22, metoda B
C.1.20,
Odporność na
w powietrzu, PN-EN 13108
WTSAIR 0,15
WTSAIR 0,15
wałowanie,
a)
deformacje trwałe
20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDAIR dekla
PRDAIR dekla
P98-P100
[38]
PN-EN 12697-12 [35],
Odporność na
C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
ITSR80
ITSR80
działanie wody
2×35 uderzeń
jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C b)
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a)

Grubość plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać
odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C
od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najniższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
b)

Asfalt 35/50
Asfalt 50/70
Wielorodzajowy 35/50
Wielorodzajowy 50/70
PMB 25/55-60

od 155 do 195
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 140 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe)z
zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:ustabilizowane i nośne,czyste, bez zanieczyszczenia lub
pozostałości luźnego kruszywa,wyprofilowane, równe i bez kolein,suche.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 10.
Tablica 10.
Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna nierówność
Klasa drogi
Element nawierzchni
podłoża
pod
warstwę wiążącą
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania 9
A, S,
i wyłączania
GP
G
Z, L, D

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
wyłączania, postojowe, jezdnie
utwardzone pobocza
Pasy ruchu

łącznic,

10

10
1
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Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PNEN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności
Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN
12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m 2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca
powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i
ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m 2,
przy czym: zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,ilość emulsji należy dobrać z
uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych
przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni
ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz
przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
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Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5oC.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 11.
Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy wiążącej
lub wyrównawczej z betonu asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia
[°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do robót
w czasie
robót
Warstwa wiążąca

0

Warstwa wyrównawcza

0

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Właściwości warstwy AC
Projektowana
Wskaźnik
Zawartość wolnych
Typ i wymiar
grubość warstwy
zagęszczenia
przestrzeni w
mieszanki
technologicznej
[%]
warstwie
[cm]
[%(v/v)]
AC11W, KR1÷KR2
4,0 ÷ 10,0
≥ 98
3,5 ÷ 7,0
AC16W, KR1÷KR2

5,0 ÷ 10,0

≥ 98

3,5 ÷ 7,0

AC16W, KR3÷KR6

5,0 ÷ 10,0

≥ 98

4,5 ÷ 8,0

AC22W, KR3÷KR6

7,0 ÷ 10,0

≥ 98

4,5 ÷8,0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
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.),
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o
dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania
kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki
tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się
Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.
Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
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1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Mieszanka mineralnoasfaltowa a), b)
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia
lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych
przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia a)
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych
przestrzeni a)
Właściwości
przeciwpoślizgowe
a)
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni
jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może
zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie
zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych
ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka
budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze
strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało
badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść
przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości
podane w tablicy 14.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy
powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same
wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 14.
Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa AC a)
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz
ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia
większa niż 6000 m2 lub
≤ 10
– droga ograniczona krawężnikami,
powierzchnia większa niż 1000 m2 lub
2. – mały odcinek budowy
≤ 15
B – Pojedyncze oznaczenie grubości
≤ 15
a)
w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z
opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy
do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw
etapu 1 ÷ 15

SSTWIORB – Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jagiellońskiej w Kowarach.
61

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni,
nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to każdego pojedynczego
oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy
12.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana
równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne [67].
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar
należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż
co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej,
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i
wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 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” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
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obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.
D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej
OST)
2.
PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku
węgla i alkaliów w cemencie
3.
PN-EN 459-2
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4.
PN-EN 932-3
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5.
PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego
– Metoda przesiewania
6.
PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości
7.
PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren – Wskaźnik kształtu
8.
PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia
lub łamania kruszyw grubych
9.
PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
10. PN-EN 933-9
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym
11. PN-EN 933-10
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
12. PN-EN 1097-2
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości
14. PN-EN 1097-4
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
15. PN-EN 1097-5
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie
polerowalności kamienia
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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21.
22.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.
26.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

27.
28.
29.
30.

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

31.
32.

PN-EN 12607-1
i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.
43.
44.

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

45.

PN-EN 13074

46.

PN-EN 13075-1

47.
48.

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda
Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości
na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem
mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
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49.

PN-EN 13179-1

50.

PN-EN 13179-2

51.

PN-EN 13398

52.

PN-EN 13399

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 2: Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
53. PN-EN 13587
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych
metodą pomiaru ciągliwości
54. PN-EN 13588
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą
testu wahadłowego
55. PN-EN 13589
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów
– Metoda z duktylometrem
56. PN-EN 13614
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
57. PN-EN 13703
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
58. PN-EN 13808
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
59. PN-EN 14023
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
60. PN-EN 14188-1
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
61. PN-EN 14188-2
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
62. PN-EN 22592
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą
otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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12. D - 05.03.05a
WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szcegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót w związku z ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W
KOWARACH
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
Mieszanki o wymiarze D1), mm
ruchu
KR 1-2
AC5S, AC8S, AC11S
KR 3-4
AC8S, AC11S
KR 5-6
AC8S, AC11S 2)
1)
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
2)
Dopuszczony do stosowania w terenach górskich.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
PMB

polimeroasfalt,

D

górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

d

dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),

C

kationowa emulsja asfaltowa,

NPD

właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent
może jej nie określać),

TBR

do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),

IRI

(International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,

MOP

miejsce obsługi podróżnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu

ACS

asfalt drogowy

KR1 – KR2

AC5S,

50/70, 70/100
Wielorodzajowy 50/70
50/70
Wielorodzajowy 50/70

KR3 – KR4

AC8S,
AC11S
AC8S, AC11S

poli
-

PMB
PMB

KR5 – KR6

AC8S, AC11S

Wielorodzajowy 35/50

PMB
PMB

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Rodzaj asfaltu
Metoda
Lp.
Właściwości
badania
50/70
70/100
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1

2

3

4

5

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1

Penetracja w 25°C

0,1 mm

PN-EN 1426 [21]

50-70

2

Temperatura mięknienia

°C

PN-EN 1427 [22]

46-54

3

Temperatura zapłonu,
nie mniej niż
Zawartość składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niż
2

°C

PN-EN 22592 [62]

230

% m/m

PN-EN 12592 [28]

99

4
1

3

4

Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
% m/m
nie więcej niż
6
Pozostała penetracja po
%
starzeniu, nie mniej niż
7
Temperatura mięknienia po
°C
starzeniu, nie mniej niż
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE

5

5

8
9
10

Zawartość parafiny,
nie więcej niż
Wzrost temp. mięknienia po
starzeniu, nie więcej niż
Temperatura łamliwości
Fraassa, nie więcej niż

PN-EN 12607-1 [31]

0,5

PN-EN 1426 [21]

50

PN-EN 1427 [22]

48

%

PN-EN 12606-1 [30]

2,2

°C

PN-EN 1427 [22]

9

°C

PN-EN 12593 [29]

-8

Tablica 4.
Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN
14023 [59]
Gat
poli
Wymaganie
podstawowe

Właściwość

1
Konsystencja w
Pośrednich
Temperatu-rach
eksploa-tacyjnych
Konsystencja w
wysokich
temperatu- rach
eksploa-tacyjnych
Kohezja

JedM
nostka
b

2

3

Penetracja
w 25°C

PN-

Temperatura
mięknieni
a
Siła rozciągania
(mała prędkość
rozciągania)

PNPN-

45/8

45/80 – 65

wy

klas

wym

klasa

4

5

6

7

0,1 mm

45-80

4

45-80

°C

≥ 55

7

≥ 65

J/cm2

≥ 1 w

4

≥2 w 5°C

PN-
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Siła rozciągania
w 5°C (duża
Prędkość
rozciągania)
Wahadło Vialit
(meto-da
uderzenia)
1
Stałość
KonsystenI
(Odporność
Na
Starzenie
wg PN-EN
12607-1
lub -3 [31]
Inne
właściwośc
i

2

3

Zmia

Nawrót
Sprężysty
w 10°C
Zakres
plastycznoi

PN-

J/cm2

NPDa

0

NPDa

J/cm2

NPDa

0

NPDa

4

5

6

7

8

%

≥ 0,5

3

≥ 0,5

3

PN-EN 1426
[21]

%

≥ 60

7

≥ 60

7

Wzro

PN-EN 142
[22]

°C

≤8

2

≤8

2

Temp

PN-EN ISO
2592 [63]

°C

≥ 235

3

≥ 235

3

°C

≤ -12

6

≤ -15

7

≥ 50

5

≥ 70

3

0

NPDa

0

°C

TBRb

1

TBRb

1

°C

≤5

2

≤5

0,1 mm

NPDa

0

NPDa

°C

TBRb

1

TBRb

1

%

≥ 50

4

≥ 60

3

Nawr

NPDa
PN-

Stabil

Stabil
Wymagana
dodatkowe

PN-

Pozos

Temp
Wymagana
dodatkowe

PN-

Spad
-1 lub

Nawr

PN-EN
12593
[29]
PN-EN
13398
[51]

PN-EN
13399
[52]
PN-EN 1427
[22]
PN-EN
13399
[52]
PN-EN 1426
[21]
PN-EN
12607-1 [31]
PN-EN 1427
[22]
PN-EN
12607-1 [31]
PN-EN
13398
[51]

%
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Nawrót
sprężysty w
10°C po
Starzeniu
NPDa 0
wg PN-EN
12607-1
lub
-3
[31]
a
NPD – No Performance
Determined (właściwość użytkowa
nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do
zadeklarowania)

NPDa

0
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz
układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło.
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15.
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe,
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w
urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, układarka gąsienicowa, z elektronicznym
sterowaniem równości układanej warstwy,skrapiarka,walce stalowe gładkie, lekka rozsypywarka kruszywa,
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szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,samochody samowyładowcze z przykryciem
brezentowym lub termosami,sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a
do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na
mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9 i 10.
Tablica 6.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]
Przesiew,
[% (m/m)]
Właściwość
AC5S
AC8S
AC11S
Wymiar sita
#, [mm]
16

od

do

od

do

od

-

-

-

-

100

11,2

-

-

100

-

90

8

100

-

90

100

70

5,6

90

100

70

90

2

40

65

45

65

30

0,125

9

22

8

20

8

0,063

6,0

14

6

12,0

5

SSTWIORB – Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jagiellońskiej w Kowarach.
72

Zawartość
lepiszcza,
minimum*)

Bmin6,0

Bmin5,8

Bmin5,6

ablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]
Właściwość
Przesiew,
[%
(m/m)]
AC8S
AC11S
Wymiar sita
[mm]
16

#,

od

do

od

-

-

100

11,2

100

-

90

8

90

100

60

5,6

60

80

-

2

40

55

35

0,125

8

22

8

0,063

5

12,0

5

Zawartość
Bmin5,6
lepiszcza,
minimum*)
*)
Minimalna zawartość lepiszcza jest
określona przy założonej gęstości
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli
stosowana mieszanka mineralna ma inną
gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej
zawartości lepiszcza podaną wartość należy
pomnożyć przez współczynnik według
równania:

Bmin5,42

Tablica 8.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1
÷ KR2 [65]
Warunki
Właściwość
zagęszczania Metoda i warunki AC5S
AC8S
AC11S
wg
badania
PNEN
13108-20
[48]
Zawartość
C.1.2,ubijani
wolny
e,
PN-EN 12697-8
Vmin1,0
Vmin1,0
Vmin1,0
ch
2×50
[33],
Vmax3,0
Vmax3,0
Vmax3,0
przest
uderze p. 4
rzeni
ń
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Wolne
przest
rzenie
wypeł
nione
lepisz
czem
Zawartość
wolny
ch
przest
rzeni
w mie
szance
miner
alnej

C.1.2,ubijane
, 2×50
uderzeń

PN-EN
12697-8 [33],
p. 5

VFBmin75
VFBmin93

VFBmin75
VFBmin93

VFBmin75
VFBmin93

C.1.2,ubijane
, 2×50
uderzeń

PN-EN
12697-8 [33],
p. 5

VMAmin14

VMAmin14

VMAmin14

PN-EN
12697-12 [35],
Odporność na
Przechowywani
działa C.1.1,ubijane w 40°C z
nie
, 2×35 Jednym
ITSR90
ITSR90
ITSR90
wody
uderzeń
Cyklem
a)
zamrażania,
badanie w
25°C
a)
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w załączniku 1.
Tablica 9.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3
÷ KR4 [65]
Warunki
Właściwość
zagęszczania wg Metoda i
AC8S
AC11S
PN-EN
warunki badania
13108-20 [48]
Zawartość
C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8 Vmin2,0
Vmin2,0
Wolnych
2×50 uderzeń
[33], p. 4 Vmax4
Vmax4
przestrzeni
PN-EN 12697
22,
Odporność na
C.1.20,
metoda B w
WTSAIR 0,50
WTSAIR 0,50
Deformacje
wałowanie,
powietrzu, PN
PRDAIRdeklar
PRDAIRdeklar
a)
trwałe
P98-P100
EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10
000 cykli [38]
PN-EN 12697
12
[35],
Przechowywanie
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
w40°C z jednym ITSR90
ITSR90
działanie wody
2×35 uderzeń
Cyklem
zamrażania,
badanie w 25°C
b)
a)
b)

Grubość plyty: AC8, AC11 40mm.
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w załączniku 1.
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Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR5 ÷
KR6 [65]
Warunki
Właściwość
Zagszczania wg
Metoda i
AC8S
AC11S
PN-EN
warunki badania
13108-20 [48]
Zawartość
C.1.2,ubijanie,
PN-EN 12697-8
Vmin2,0
Vmin2,0
Wolnych
2×50 uderzeń
[33], p. 4
Vmax4
Vmax4
przestrzeni
PN-EN 12697
22,
metoda B
Odporność na
C.1.20,wałowane
powietrz
WTSAIR 0,30
WTSAIR 0,30
Deformacje
,
,
PNEN
13108
PRD
PRDAIRdeklar
AIRdeklar
trwałe a)
P98-P100
20,
D.1.6,60°C, 10
000 cykli [38]
PN-EN 12697-12
[35],
Przechowywanie
Odporność na
C.1.1,ubijanie,
w 40°C z jednym
ITSR90
ITSR90
działanie wody
2×35 uderzeń
Cyklem
zamrażania,
badanie w 25°C
b)
a)

Grubość plyty: AC8, AC11 40mm.
Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w załączniku 1.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać
odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w
wytwórni.
b)

Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
Wielorodzajowy-35/50
Wielorodzajowy50/70
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 140 do 180
od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180
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Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe)
z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
ustabilizowane i nośne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
wyprofilowane, równe i bez kolein,
suche.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12.
Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą
4-metrową lub równoważną metodą)
Maksymalna nierówność
Klasa drogi
Element nawierzchni
podłoża
pod
warstwę ścieralną
[mm]
A, S,
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania 6
i wyłączania
GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 8
utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruc
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Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PNEN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca
się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności
Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu
automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN
12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m 2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca
powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i
zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i
ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3
kg/m2, przy czym:
zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka ma
większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu
warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz
przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 13.
Rodzaj robót

Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robót

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm

0

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm

+5

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Właściwości warstwy AC
Projektowana
Wskaźnik
Zawartość wolnych
Typ i wymiar
grubość warstwy
zagęszczenia
przestrzeni w
mieszanki
Technologicznej
[%]
warstwie
[cm]
[%(v/v)]
AC5S, KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0
≥ 98
1,5 ÷ 4,0
AC8S,

KR1-KR2

2,5 ÷ 4,5

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

AC11S, KR1-KR2

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

AC8S,

2,5÷4,5

≥ 98

3,0÷5,0

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

3,0÷5,0

KR3-KR6

AC11S, KR3-KR6
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
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.),
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dzielą się na:
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o
dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania
kontrolne według pktu 6.3.3.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki
tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się
Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15.
Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
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Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza
odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
próbki
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczenia a)
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość lub ilość materiału
Zawartość wolnych przestrzeni a)
Właściwości przeciwpoślizgowe
a)
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie
zabudowy)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych
ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka
budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze
strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało
badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść
przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości
podane w tablicy 16.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy
powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same
wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
grubości
warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
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Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa ACa)
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz
ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia
większa niż 6000 m2 lub
– droga ograniczona krawężnikami,
powierzchnia większa niż 1000 m2
lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niż
50 kg/m2
2. – mały odcinek budowy lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niż
50 kg/m2
B – Pojedyncze oznaczenie grubości
a)

≤ 10

≤ 15
≤ 25

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z
opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej
grubości warstw etapu 1 ÷ 15%

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni,
nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego pojedynczego
oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne
kreślone w tablicy 14.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy
stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla
odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
[67].
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna
jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej nawierzchni drogi
klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 17. Badanie wykonuje się według
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła.
Tablica 17.
Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Klasa drogi
Element nawierzchni
Wartości wskaźnika IRI
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, ≤ 2,9
A, S
włączania i wyłączania
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GP

G

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania
i wyłączania, postojowe, jezdnie
łącznic, utwardzone pobocza

≤ 3,7

≤ 4,6

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni
dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10
m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 18.
Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed
upływem okresu gwarancyjnego
Wartości
odchyleń
Klasa drogi
Element nawierzchni
równości
poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
≤6
A, S
włączania i wyłączania
GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone ≤ 8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania
G
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic,
≤8
utwardzone pobocza
Z, L, D
Pasy ruchu
≤
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6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas powinien być
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik
tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(μ) i odchylenia
standardowego D: E(μ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m.
Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich
odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny
być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on
zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze
niż podane w tablicy 19. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do
skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy
prędkości pomiarowej 30 km/h.
Tablica 19.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu
gwarancyjnego
Miarodajny
współczynnik tarcia
przy prędkości
zablokowanej opony
Klasa drogi
Element nawierzchni
względem nawierzchni
60 km/h
90 km/h

A, S

GP, G, Z

Pasy ruchu

-

Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie
łącznic
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone
pobocza

≥ 0,44
≥ 0,3
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6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej,
równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i
wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 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” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.
D-M-00.00.00
Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej
OST)
2.
PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie
3.
PN-EN 459-2
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4.

PN-EN 932-3

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
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5.

PN-EN 933-1

6.

PN-EN 933-3

7.

PN-EN 933-4

8.

PN-EN 933-5

9.

PN-EN 933-6

10.

PN-EN 933-9

11.

PN-EN 933-10

12.

PN-EN 1097-2

13.

PN-EN 1097-3

14.

PN-EN 1097-4

15.

PN-EN 1097-5

16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

21.

PN-EN 1426

22.

PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.

PN-EN 1744-1

26.

PN-EN 1744-4

27.

PN-EN 12591

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 geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie
polerowalności kamienia
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
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda
Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości
na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
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28.

PN-EN 12592

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności

29.

PN-EN 12593

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa

30.

PN-EN 12606-1

31.

PN-EN 12607-1

32.

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.

PN-EN 12847

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43.

PN-EN 12850

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych

44.

PN-EN 13043

45.

PN-EN 13074

46.

PN-EN 13075-1

47.

PN-EN 13108-1

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem
mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy

48.

PN-EN 13108-20

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu

49.

PN-EN 13179-1

50.

PN-EN 13179-2

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 2: Liczba bitumiczna
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51.

PN-EN 13398

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych
metodą pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą
testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów
– Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji

52.

PN-EN 13399

53.

PN-EN 13587

54.

PN-EN 13588

55.

PN-EN 13589

56.

PN-EN 13614

57.

PN-EN 13703

58.

PN-EN 13808

59.

PN-EN 14023

60.

PN-EN 14188-1

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco

61.

PN-EN 14188-2

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno

62.

PN-EN 22592

63.

PN-EN ISO 2592

Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą
otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych –
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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13. D - 05.03.11
CIĘCIE NAWIERZCHNI PIŁĄ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonywaniem frezowania istniejącej nawierzchni warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego piłą.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych, z wykonaniem frezowania na zimno
warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego zgodnie z lokalizacją ustaloną w dokumentacji
realizacji robót remontowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i określeniami podanymi w
ST D -00.00.00 “Wymagania ogólne”.
1.4.1. Cięcie nawierzchni piłą- kontrolowany proces cięcia krawędzi porzecznej pozostałej po sfrezowaniu
nawierzchni asfaltobetonowej piłą.
1.4.2. Piła – urządzenie do cięcia nawierzchni asfaltobetonowej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00
“Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D- 00.00.00 “Wymagania ogólne”.
3.2. Dobór sprzętu
Sprzęt musi być sprawny, pozwalający na bezproblemową realizację robót. Piła do cięcia nawierzchni
asfaltobetonowej powinna posiadać tarczę przystosowaną dla tego rodzaju robót. Moc piły winna być
dostosowana do rodzaju nawierzchni i grubości cięcia.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. Do transportu
materiału należy stosować samochody samowyładowcze. Transport powinien być tak zorganizowany, aby
zapewnić pracę frezarki bez postojów i przy minimalizacji zakłóceń w ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”.
6.2. Zakres kontroli
Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary określone w
tabeli .1
Tabeli 1: Zakres i częstotliwość badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.
1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów
2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów
3 Spadki poprzeczne co 50 metrów
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostką obmiarową jest mb ciętej powierzchni. Obmiar robót odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i
wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo ciętych powierzchni nie
wykazanych w Dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru frezowania i cięcia nawierzchni dokonuje się na zasadach odbioru częściowego, określonych w ST D00.00.00 “Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót i
ewentualnych uzupełniających pomiarów oraz oględzin powierzchni po frezowaniu i cięciu. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które Wykonawca
wykona na własny koszt w terminie ustalonym z pomiarów i badań laboratoryjnych.
9.2. Cena jednostkowa
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m2 (metr kwadratowy) zfrezowanej nawierzchni na głębokość 4cm
oraz za każdy następny 1cm (do 8cm) i cięcia za 1mb na głębokość 4cm oraz za każdy następny 1cm (do 8cm)
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- oczyszczenie,
- cięcie nawierzchni,
- wywiezienie materiału na odległość do 15km,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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14. D – 05.03.23

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1. Wstęp

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
zadaniem pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
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 SST
a) wykonanie nawierzchni chodników i dróg manewrowych z betonowej kostki brukowej gr.10cm oraz miejsc
postojowych z płyt ażurowych gr 10 cm
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt.1.4.
1.4.1.Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt.2.
2.1.Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed
rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (betonowej
kostki brukowej, piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie
przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczna IBDiM.
2.2.Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
Do wykonania robót należy użyć kolorowej betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm. Beton kostki powinien
spełniać wymagania :
- klasa nie niższa niż B 30 (wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach co najmniej 60 Mpa)
- nasiąkliwość nie większa niż 5%
- mrozoodporność nie niższa niż F 150
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie większa niż 4 mm.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą :
- dla długości i szerokości
± 3 mm
- dla grubości
± 5 mm
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste jeżeli nie występują odchylenia powyżej 2 mm przy
grubości elementu ≤ 8 cm
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać
zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć
zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań.
2.4.Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin pomiędzy kostkami
Należy stosować :
- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712
- na podsypkę cementowo-piaskową – piasek spełniający wymagania PN-B-06711, cement portlandzki klasy
32,5 spełniający wymagania PN-B-19701
3. Sprzęt

SSTWIORB – Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jagiellońskiej w Kowarach.
90

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3.
3.1. Układanie kostki betonowej ręcznie. Zagęszczenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej należy
wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony w gumową podkładkę w celu
zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
4.1. Transport materiałów powinien być zgodny :
- kostki betonowej z normą BN-80/6775-03/01
- cementu z normą BN-80/6731-08
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.
5.1.Przygotowanie podłoża
Koryto pod nawierzchnię zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną, wyprofilowane z nadaniem
odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97.
Ułożenie warstwy odsączającej grubości 15 cm ujęto w SST D.04.02.01.
5.2.Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
a) brukową kostkę betonową należy układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni powinna wynosić 4cm.
b) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie może
przekraczać 2mm.
c) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.)
powinna wystawać 3 – 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.
d) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała
się 1 cm powyżej powierzchni krawężnika.
e) kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu.
f) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm.
g) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości.
h) elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak były nie
szersze niż 9 mm.
spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu.
j) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłona z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku
wyższej położonej w kierunku poprzecznym kształtek.
k) po ubiciu szczeliny należy uzupełnić piaskiem.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie przeprowadzonych
badań zgodnie z punktem 2.1. niniejszej SST.
6.2. Kontrola materiałów
Należy sprawdzić :
a) kostka betonowa :
- wygląd zewnętrzny
- kształt i wymiary
- Aprobaty Techniczne
- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiałów
b) materiały do podsypek i wypełniania spoin :
- piasek : uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość
pyłów mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zanieczyszczeń organicznych ( wg PN-B06714/26) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy
zmianie źródła dostawy
- cement klasy 32,5 : zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z wymogami odpowiednich
norm
6.3. Kontrola podłoża gruntowego
Należy sprawdzić :
a) zagęszczenie wg metody I lub II normy PN-B-04481 – w 2 punktach działki roboczej
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b) ukształtowanie powierzchni podłoża :
- spadek poprzeczny : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±0,5%
- spadek podłużny : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±0,3%
- równość w profilu poprzecznym i podłużnym : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±20mm
- rzędne wysokościowe : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±2cm
- szerokość koryta : co 20m, dopuszczalna tolerancja ±5cm
6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Należy sprawdzić :
a) grubość warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości ±1 cm
b) rzędne wysokościowe : co 20m na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych ±1cm
c) ukształtowanie w planie co 50m
d) szerokość co 20m, dopuszczalne odchyłki ±2cm
e) równość w profilu podłużnym : co 20m mierzona łatą 4m, nierówności nie mogą przekroczyć 8mm
f) równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20m, prześwity pod łata profilową nie mogą
przekroczyć 8mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%
g) szerokość i wypełnienie spoin : w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny musza być wypełnione na
pełna głębokość
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wykonanych robót jest :
- dla nawierzchni – 1m²
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST. D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8
W wypadku odchyłek przekraczających dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru poleca
rozbiórkę i ponowne wykonanie robót.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m² nawierzchni obejmuje :
- roboty pomiarowe
- dostarczanie materiałów
- przygotowanie podłoża
- wykonanie koryta
- wykonanie podbudowy z pospółki /warstwy odsączającej/
- rozścielanie podsypki cementowo-piaskowej gr.4cm i jej zagęszczenie
- ułożenie betonowych kostek brukowych wraz z ubiciem
- zamulenie spoin piaskiem
- pielęgnację nawierzchni przez posypanie piaskiem
- wykonanie badań i pomiarów
9.2. Projektowana ilość jednostek obmiarowych :
Projektowana ilość jednostek obmiarowych wynosi :
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej gr.8cm
10. Przepisy związane
1. BN-80/6775/03/01
- Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty
budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania.
2. PN-B-04111
- Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
3. PN-B-06250
- Beton zwykły.
4. PN-B-19701
- Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.
5. PN-B-06711
- Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.
6. PN-B-06712
- Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
7. PN-B-32250
- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
8. BN-68/8931-01
- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
9. BN-68/8931-04
- Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i ł
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15. D – 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania
pionowego dla zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W
KOWARACH
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach wewnętrznych, w postaci:
 znaków ostrzegawczych,
 znaków zakazu i nakazu,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może
być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako
malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie
wykazuje właściwości odblaskowych).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).
1.4.7. Znak drogowy prześwietlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.
1.4.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz
znaku.
1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty
produkcji.
1.4.10. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od
daty produkcji.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 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 OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak
„B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
 prefabrykaty betonowe,z betonu wykonywanego „na mokro”,
 z betonu zbrojonego,
 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
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Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PNB-06250 [1].
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom
PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca się stosowanie
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].
2.3.4. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inżyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5].
W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym dodatkowo
domieszki uplastyczniające lub upłynniające.
2.3.5. Pręty zbrojenia
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST, a w
przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera.
Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych kształtowników,
zaakceptowanych przez Inżyniera.
Wymiary i najważniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i kątowników podano w tablicy
1 i 2.
Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [9]
Średnica
zewnętrzna
mm
44,5
48,3
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6
102,0
108,0
114,0
114,3
121,0

Grubość
Ścianki
Mm
od 2,6 do 11,0
od 2,6 do 11,0
od 2,6 do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 12,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 14,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 16,0

Masa 1 m
kg/m
od 2,69 do 9,09
od 2,93 do 10,01
od 3,10 do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 4,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2
od 9,67 do 26,6
od 9,27 do 43,4
od 10,9 do 34,5
od 9,83 do 46,5
od 11,5 do 41,4

Dopuszczalne odchyłki
średnicy
grubości
zewnętrznej
ścianki

 1,25 %

 15 %

Tablica 2. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401 [18]
Wymiary
ramion
mm

Grubość
Ramienia
Mm

Masa 1 m
kątownika
kg/m

40 x 40
45 x 45
50 x 50
60 x 60

od 4 do 5
od 4 do 5
od 4 do 6
od 5 do 8

od 2,42 do 2,97
od 2,74 do 3,38
od 3,06 do 4,47
od 4,57 do 7,09

Dopuszczalne odchyłki
długości
grubości
ramienia
ramion
1
 0,4
1
 0,4
 1,5
 0,5
 1,5
 0,5
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65 x 65
75 x 75
80 x 80
90 x 90
100 x 100

od 6 do 9
od 5 do 9
od 6 do 10
od 6 do 11
od 8 do 12

 1,5
 1,5
 1,5
 1,5
2

od 5,91 do 8,62
od 5,76 do 10,00
od 7,34 do 11,90
od 8,30 do 14,70
od 12,20 do 17,80

 0,5
 0,5
 0,5
 0,5
 0,6

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej
przez Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania,
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:

dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm,

wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na
każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości
rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11].
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości
ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od
wyżej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy,
znak stali i numer wytopu.
2.4.3. Kształtowniki
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia kształtownika powinna być
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia
powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 [14]
- tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą.
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza się tylko w wiązkach.
Tablica 3. Podstawowe własności kształtowników według PN-H-84020 [14]

Stal

Granica plastyczności, MPa, minimum dla wyrobów
o grubości lub średnicy, w mm

St3W

225

od 40
do 65
215

St4W

265

255

do 40

od 65
do 80
205

od 80
do 100
205

od 100
do 150
195

od 150
do 200
185

245

235

225

215

Wytrzymałość na
roz- ciąganie, MPa,
dla wy- robów o
grub. lub śred. w
mm
od 100
do 100
do 200
od 360
od 340
do 490
do 490
od 420
od 400
do 550
do 550

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe
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W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z
cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubość
powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4.
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.
Tablica 4. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie
korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02 [25]
Agresywność korozyjna
atmosfery
według PN-H-04651 [8]
Umiarkowana
Ciężka

Minimalna grubość powłoki, m,
przy wymaganej trwałości w latach
10
20
120
160 M

160
200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów
służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na
okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów lub
konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków
drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji
wsporczej.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia
znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy
atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:
n)
instrukcję montażu znaku,
o)
dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
p)
instrukcję utrzymania znaku.
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:

blacha stalowa,

blacha z aluminium lub stopów z aluminium,

inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów
zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami
antykorozyjnymi.
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie
mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku.
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa.
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia.
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Wymagane grubości:

z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,

z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić:

dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,

dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć,
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie
itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku.
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po
tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników aluminiowych lub
odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty
technicznej. Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od
0,8
mm.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym.
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie
technicznej.
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez
cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub
odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej
zniszczenia.
Przy malowaniu lu b klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub
klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii.
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 lat, w
zależności od rodzaju materiału.
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i
pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i
na obrzeżach tarczy znaku.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu
farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż:

2 mm dla znaków małych i średnich,

3 mm dla znaków dużych i wielkich.
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym
kierunku niż:

2 mm dla znaków małych i średnich,

3 mm dla znaków dużych i wielkich.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować
więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym
kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do
2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na
całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6
mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie
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przekraczającej 8 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego
lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak
musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że
występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej.
W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyżej
dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni
każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w
okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90 o przy
promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemnoszarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do
„Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 m. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.
2.7. Materiały do montażu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań,
rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności
od ich wielkości.
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.
Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a
prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco
i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,
 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
 ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
 środków transportowych do przewozu materiałów,
 przewoźnych zbiorników na wodę,
 sprzętu spawalniczego, itp.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na
środkach transportu powinno być symetryczne.
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Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać
środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i
odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru .
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z
PN-S-02205 [24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z
dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren
przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością  2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją,
np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z
dokładnym zagęszczeniem gruntu.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %,

odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm,

odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie
z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].
5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak
również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m 2, gdy występuje
możliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy stosować
w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraża
bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub Inżynier.
5.6.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się stosowanie łatwo
zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji,
umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnią terenu.
W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych
nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego
(ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, zewnętrzna strona łuków drogi itp.).

SSTWIORB – Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jagiellońskiej w Kowarach.
99

Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25
m.
5.6.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez
konstrukcję wsporczą
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów
samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na
znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podporach - odległość
między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez
pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między
nimi może być mniejsza.
5.6.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pożądane
jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę
powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 0,3 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza
koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m.
5.6.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że dopuszcza się
barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej
barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami
technicznymi.
5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub
obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie
elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby
niepowołane.
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych
warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać w
sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na
znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może
zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
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zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość
zamocowania znaków),

zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,

prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,

poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych:

przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony)
należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,

oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do
4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],

złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione powtórnym spawaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów
i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentów

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

zamocowanie tarcz znaków drogowych,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-B-06250
Beton zwykły
2.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
3.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5.
PN-B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6.
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
7.
PN-E-06314
Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego
8.
PN-H-04651
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska
9.
PN-H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
10.
PN-H-74220
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
11.
PN-H-82200
Cynk
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-93010
PN-H-93401
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69430

23.

PN-M-69775

24.
25.

PN-S-02205
BN-89/1076-02

26.

BN-82/4131-03

27.

BN-88/6731-08

Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne
wymagania i badania
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na
podstawie oględzin zewnętrznych
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania
Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z żeliw
wysokochromowych do napawania
Cement. Transport i przechowywanie.
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16. D – 07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące odtworzenia i odbioru
oznakowania poziomego przy przebudowie organizacji ruchu dla zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE
TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wg pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem oznakowania poziomego na miejscach postojowych osób niepełnosprawnych
- przejścia dla pieszych
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.
1.4.2. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
1.4.3. Materiały do znakowania cienkowarstwowego, grubowarstwowe - farby nakładane warstwą grubości od
0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę
techniczną.
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości
jego lub przedstawiciela Inwestora, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom
określonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z
„Warunkami technicznymi POD-97”.
2.4. Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na każdym opakowaniu był
umieszczony trwały napis zawierający:
 nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,
 masę brutto i netto,
 numer partii i datę produkcji,
 informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
 ewentualne wskazówki dla użytkowników.
2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania
określone są w „Warunkach technicznych POD-97”.
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2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3
mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w
organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub
przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata techniczna
odpowiadająca wymaganiom POD-97.
2.6.2. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 30% (m/m)
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.3. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających
zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do znakowania cienko-warstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach
określonych przez producenta.
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w
temperaturze, dla:
a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC,
c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót,
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez przedstawiciela
Inwestora:
 sprężarek,
 malowarek,
 sprzętu do badań, określonych w ST.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być
oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252.
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co
najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co
najwyżej 85%.
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5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania oznakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z
pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przez przedstawiciela Iwestora.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i
sucha.
5.4. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, należy wykonać przedznakowanie,
stosując się do ustaleń zawartych w „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” i wskazaniach przedstawiciela
Inwestora.
Do wykonania przedznakowania można stosować farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca
się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy
zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz
wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.
5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do
4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się
przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na
dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości 0,5 mm, zachowując wymiary i ostrość
krawędzi. Prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziałem
linii i posypywaniem kulkami szklanymi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialność w dzień
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania.
Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD97. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy białej na nawierzchni
asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1,
6.3.1.2. Widzialność w nocy
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy białej,
co najmniej 300 mcd m-2 lx-1.
6.3.1.3. Szorstkość oznakowania
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w
typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu co najmniej 50
jednostek SRT.
6.3.1.4. Trwałość oznakowania
Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego
farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5.
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6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym
że nie może przekraczać 2 godzin.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego.
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko-warstwowego przeprowadza przed
rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
ST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
 sprawdzenie oznakowania opakowań,
 wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
 pomiar wilgotności względnej powietrza,
 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
 badanie lepkości farby, wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
 pomiar grubości warstwy oznakowania,
 pomiar czasu schnięcia, wg POD-97,
 wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,
 pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,
 wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
 oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97.
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, przedstawiciel Inwestora
może zlecić wykonanie badań:
 widzialności w dzień,
 widzialności w nocy,
 szorstkości,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w
„Warunkach technicznych POD-97”. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to
koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z „Instrukcją o znakach drogowych
poziomych”, powinny odpowiadać następującym warunkom:
 szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm,
7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m 2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znaków.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami przedstawiciela Inwestora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania
robót, może być dokonany po:
 oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
 przedznakowaniu,
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8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97.
Okres gwarancyjny wynosi co najmniej 6 miesięcy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
 przygotowanie i dostarczenie materiałów,
 oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
 przedznakowanie,
 naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z „Instrukcją o
znakach drogowych poziomych”,
 ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
PN-C-81400
2.
PN-O-79252

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty
q) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
r) Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.
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17. D – 07.10.01
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z tymczasową organizacją ruchu drogowego dla zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowi cz dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz wykonania robót wymienionych w p. 1.1. i obejmuj
wszystkie czynności umożliwiające i majce na celu wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego.
Zakres rzeczowy obejmuje: Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonanie
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz ST D.M.00.00.00
„Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót.
Ogólne wymagania dotyczce robót podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiałów.
Ogólne wymagania dotyczce materiałów podano w ST D.M.00.00.00.”Wymagania ogólne.
2.2. Podstawowe wymagania dotyczce materiałów.
Organizacja ruchu na czas budowy obejmuje: - oznakowanie poziome, - oznakowanie pionowe,
Elementy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym muszą spełniać następujce warunki: - wielkość
znaków: średnie, - słupki z rur stalowych o średnicy 70mm, - słupki pod znaki należy wykonać w sposób
zapobiegajcy przewróceniu, - tarcze znaków z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie,
mocowane do słupków w sposób wykluczajcy obrót tarczy wokół słupka, - znaki drogowe z foli odblaskowej
typu 2, posiadajc aprobat IBDiM.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczce sprzętu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania tymczasowej organizacji ruchu.
Roboty będą wykonywane przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu.
Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólnej”.
4.2. Transport materiałów.
Wykonawca może wykorzystać dowolne próbki transportu, zaakceptowane przez Inżyniera.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00. „Wymagania ogólnej”. Wykonawca przedstawi
Inżynierowi do akceptacji: - Projekt organizacji ruchu.
5.2. Zakres wykonywania robót.
Ustawienie i montaż elementów organizacji ruchu przewidzianych w Projekcie Organizacji Ruchu na czas
budowy oraz w Dokumentacji Projektowej. W razie robót poza pasem drogowym Wykonawca uzyska wszystkie
wymagane zgody na wejścia w teren. Na czas przebudowy drogi należy przewidzieć możliwości włączenia się
pojazdów do ruchu z odciętych posesji.
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".
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.
Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania.
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczce obmiaru robót.
Ogólne wymagania dotyczce obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne. Jednostką
obmiarową jest komplet (kpl.) wykonanej i odebranej tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z wykonaną przez
Wykonawcę i zatwierdzoną Dokumentacją Projektową
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Przewiduje się odbiór ustawionej i sprawnie działającej tymczasowej organizacji ruchu, kontrolą jej sprawności
w trakcie prowadzonych robót oraz odbiór końcowy demontażu elementów organizacji ruchu.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne wymagania dotyczce płatności.
Ogólne wymagania dotyczce płatnoci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Płaci się za komplet (kpl.) całości tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z określeniem podanym w p.7. Zakres
wykonania tymczasowej organizacji ruchu obejmuje: - opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
na czas robót, - wyznaczenie usytuowania oznakowania, - ustawienie i montaż elementów tymczasowej
organizacji ruchu, - demontaż elementów tymczasowej organizacji ruchu, - wykonanie wszystkich niezbędnych
pomiarów, prób i sprawdze, - oznakowanie miejsca Robót i utrzymanie.
10. Przepisy związane
10.1. Normy Nie występują.
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18. D – 08.01.01
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z ustawianiem krawężników betonowych przy nawierzchniach drogowych dla
zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji powyższych robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawężników betonowych wystających 15 x 30 cm oraz najazdowych 15 x 22 cm na ławie betonowej z oporem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji „Wymagania
ogólne”.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
-krawężniki betonowe uliczne U gatunku 1, prostokątne ścięte 15 x 30 cm- wystające wg BN-80/677503/01].
-krawężniki betonowe drogowe D gatunku 1 prostokątne 15 x 30 cm wtopione wg BN-80/6775-03/01],
piasek na podsypkę i do zapraw,
-cement do podsypki i zapraw,
-woda,
-materiały do wykonania ław pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
a) krawężniki wystające
-zwykły uliczny

b) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Typ
Rodzaj
krawężnika krawężnika
U

Wymiary krawężników, cm
l

Wystający

100

Wtopiony

100

D

b

h

c

d

r

20
15
15
12
10

30

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

-

-

20
25
25

1,0

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm

2

3

Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne
krawędzi i naroży
(ścieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max

2

2

- długość, mm, max

20

40

- głębokość, mm, max

6

10

2.3.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.3.4. Beton i jego składniki
2.3.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
-nasiąkliwością, poniżej 4%,
-ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
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-mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 .
2.3.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B19701 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 .
2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.3.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 .
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. , a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15, wg PN-B-06250 , którego
składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.4,
3.SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
-wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej
metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

SSTWIORB – Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jagiellońskiej w Kowarach.
112

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem,
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm
po zagęszczeniu.
5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowopiaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić  1 cm dla każdej ławy.
b)
Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w jednym dowolnie wybranym punkcie dla każdej ławy. Tolerancje wymiarów
wynoszą:
- dla wysokości  10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości  10% szerokości projektowanej.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
-dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm dla
każdego ustawionego krawężnika,
-równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w jednym punkcie na każdym
krawężniku, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą
nie może przekraczać 1 cm,
-dokładność wypełnienia spoin bada się co 5 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-wykonanie koryta pod ławę,
-wykonanie ławy,
-wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ławę,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie ławy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250
Beton zwykły
3. PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
5. PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
6. PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka
7. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
8. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
9.
PN-B32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
10. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża chodnikowe
14. BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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19. D – 08.03.01
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża
chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania pn.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.3. Zakres robót objętych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji o wym 8*30*100.
1.4.2.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 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 STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004,
- beton do wykonania ław,
- cement wg PN-EN-197-1:2002,
- piasek do zapraw wg PN-EN 12620:2004.
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe
Obrzeża betonowe 8/30/100 winny odpowiadać PN-EN 1340:2004
Deklarowane cechy techniczne krawężników winny być następujące:
−
odporność na poślizg – zadowalająca
−
wytrzymałość na zginanie – S
−
odporność na warunki atmosferyczne – B
−
odporność na ścieranie – H
−
odporność na ogień – A1
−
trwałość - zadowalająca
Dopuszczalne odchyłki obrzeży betonowych wynoszą
Dla długości obrzeża – 8 mm
Dla szerokości i wysokości obrzeża – 3 mm
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość
obrzeża.
2.4.
Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN-12620:2004.
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim CEM I klasy
nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1:2002.
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN-1008:2004.
2.5. Materiały na ławy
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Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, beton klasy B 15 wg PN-B-06250:1988
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych.
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w STWiORB D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Ława
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250:1988, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą
zalewową.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowopiaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Kierownikowi
projektu do akceptacji.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,
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wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej
spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami
Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana ława.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnośći
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- wykonanie ławy,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-06050:1968
Roboty ziemne budowlane
2.
PN-B-06250:1988
Beton zwykły
3.
PN-B-06251:1963
Roboty betonowe i żelbetowe
4.
PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu
5.
PN-B-10021:1980
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
6.
PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
7.
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
8.
PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
9.
PN-B-197-1:2002
Cement. Część I. Skład, wymagania i kryteria zgodności cementów
powszechnego użytku
10.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu
11
PN-EN 1340:2004
Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań
12.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
13.
BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14.
BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15.
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
16.
BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
lub łukowe.
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20. D – 10.01.05
REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnej.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę przy zlecaniu i realizacji robót przy
przebudowie dróg.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienki
kanalizacyjnej dla zadania pn.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej
eksploatacji kanału.
1.4.2. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanaliki do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
1.4.3. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 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” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki należy użyć:
a) materiałów otrzymanych z rozbiórki studzienki nadające się do ponownego wbudowania,
b) materiałów nowych, będących materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak
materiał rozbiórkowy,
c) betonu marki B20
d) zaprawy cementowa odpowiadającej warunkom normy PN-90/B-14501 [15].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej.
Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
a) piły tarczowej,
b) młota pneumatycznego,
c) sprężarki powietrza,
d) dźwigu samochodowego,
e) zagęszczarki wibracyjnej,
f) sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).
g) materiał do szalowania betonu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport nowych materiałów do wykonania regulacji może być wykonany dowolnymi środkami
transportowymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonania regulacji studzienek kanalizacyjnych
Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze − rozpoznanie różnicy wysokości, − określenie zakresu prac,
2. wykonanie regulacji
5.3. Wykonanie regulacji studzienki kanalizacyjnej
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu) urządzenia podziemnego,
2. rozebranie górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod włazem, kręgów
podporowych itp.),
3. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej jej części (np. nasady wpustu, komina
włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków,
4. w przypadku konieczności podniesienia poziomu włazu (pokrywy) wykonanie deskowania oraz ułożenie i
zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do
projektowanego poziomu, a także rozebranie deskowania,
5. w przypadku konieczności obniżenia poziomu włazu - wykonanie skucia górnej części „kominka” studni,
staranne oczyszczenie i wyrównanie oraz obetonowanie, przy założeniu, że warstwa nowego betonu nie może
być mniejsza jak 20 cm.
6. osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew.
wyrównaniem zaprawą cementową. W przypadku znacznych uszkodzeń studzienki, wynikających z uszkodzeń
(zniszczeń) korpusu studzienki, sposób naprawy należy określić indywidualnie i wykonać ją według osobno
opracowanej specyfikacji technicznej.
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” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew.
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
b) sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty
oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie jak poniżej:.
1 Wyznaczenie elementów przeznaczonej do wykonania regulacji - 1 raz
2 Roboty rozbiórkowe 1 raz akceptacja nieuszkodzonych materiałów
3 Szczegółowe rozpoznanie zakresu i decyzja o sposobie regulacji 1 raz Akceptacja Inżyniera
4 Regulacja studzienki lub zaworu ocena ciągła Wg pktu 5.
5 Położenie studzienki w stosunku do otaczającej nawierzchni 1 raz.
Kratka ściekowa ok. 0,5 cm poniżej, właz studzienki - w poziomie nawierzchni.
6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
a) wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów,
b) poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do projektowanej nawierzchni i
umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. Roboty uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: I. roboty rozbiórkowe, II. naprawa studzienki.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz
niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki lub zaworu obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− roboty rozbiórkowe,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wykonanie regulacji studzienki, lub zaworu
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu i uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy :
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
3. PN-91/H-74019 Armatura przemysłowa. Odlewy ze staliwa węglowego i stopowego.
4. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali. Staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne.
5. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
6. PN-67/M-74083 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji wodnych i gazowych.
7. BN-71/8976-37 Gazociągi i instalacje gazownicze. Płyty fundamentowe armatury ułożonej w ziemi.
8. BN-80/8976-80 Nadziemny układ zasuw.
9. BN-74/8976-71 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia ułożonych w ziemi.
10. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
11. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
12. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
13. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
14. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania
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21. D – 01.03.08
UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy
ułożeniu rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach dla zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE
TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasady powadzenia robót związanych z wykonaniem rur
osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi robót budowlanych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” .
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być
wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2. Rodzaje materiałów
Dla zabezpieczenia istniejącego kabla przewidziano ułożenie rur ochronnych (przepustów kablowych)
dwudzielnych φ110 i 160 mm typu AROT. Rury osłonowe należy przechowywać na utwardzonym placu w
miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. Do zasypania wykopów należy użyć piasku
nienormowanego.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty
wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport osłon z rur typu AROT Rury AROT można przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i układane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich
wytwórcę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Kolejność robót
a) wykonanie rowów: - głębokości do 1,0 m dla odsłonięcia istniejących kabli
b) ułożenie rur osłonowych dwudzielnych
c) po ułożeniu rur osłonowych należy zasypać wykop piaskiem nienormowanym, zasypywany grunt ubijać
warstwami o grubości do 20 cm ubijakiem ręcznym lub mechanicznym. Warstwę ubijanego gruntu należy
nasypać ok. 10 cm powyżej poziomu terenu, a nadmiar ziemi równomiernie rozplantować w pobliżu wykopu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy założeniu osłon.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Obmiaru
robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w
czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr.
8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych
robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: −
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, − wykonanie rowów, − ułożenie rur osłonowych, − wykonanie
inwentaryzacji przebiegu kabli, − zasypanie rowów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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22. D – 06.01.01

HUMUSOWANIE
1 WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem humusowania i obsiania trawą.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych na wstępie do części pt. „Wymagania ogólne”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
humusowania i obsiania trawą przy zadaniu pn. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zostały zawarte w części p.t. :Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2 MATERIAŁY
- nasiona trawy
- humus
3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych wykazać się
możliwością i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót
zarówno mechanicznego jak i narzędzi ręcznych. Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w ilości wystarczającej do
wykonania robót): narzędzia ogrodnicze
4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą IN, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego
prowadzenia prac zasadniczych.
5.2. Wykonanie robót
Teren wokół robót należy uporządkować i oczyścić z ziemi zgromadzonej w trakcie wykonywania korytowania.
Po uporządkowaniu i wyrównaniu terenu należy obsiać go trawą. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać
zasad określonych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Badaniom należy poddać: zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji
powykonawczej sposób obsiana terenów przeznaczonych pod trawniki wygląd nawierzchni
7 OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) dla robót zielonych.
8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami IN, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów: odchyłki od lokalizacji
podanej w dokumentacji projektowej – nie większe niż 0,2 m
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Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę wyników
badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z
zamówieniem.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje dla robót ziemnych i drogowych: przygotowanie stanowiska
roboczego dostarczenie materiałów i sprzętu
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i zarządzanie systemami
zapewnienia jakości PN-S-02205
Roboty ziemne
10.2 Inne dokumenty
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
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23. D – 02.03.01

HUMUSOWANIE
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów dla zadania pn ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 i 1.3.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót polegających na
uzupełnianiu pospółką
Zakresem robót jest objęte:
Zakres występowania nasypów zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków
ansportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową.
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

Is  d
 ds
gdzie:
rd
- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m 3),
rds
- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PNB-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m 3
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
d
U  60
d 10
gdzie:
d60
średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10
średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.11. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
E
I0  2
E1
gdzie:
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E1
E2

- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205,
- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
1.6.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia
podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
2.
MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.M.00.00.00.
„Wymagania Ogólne” pkt 2.
2.2.
Grunty do budowy nasypów.
Do budowy nasypów użyte będą grunty uzyskane z wykopów (wg zasad podanych w SST D.02.01.01) oraz
grunty pozyskane z dokopów.
Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. takich,
które spełniają szczegółowe wymagania określone w PN-S-02205 i są zaakceptowane przez Inżyniera.
Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez
Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych.
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń
dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez
Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach.
Wykonawca uwzględni w wycenie koszty zmienności warunków gruntowo – wodnych, których nie można było
ustalić na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca po wykonaniu robót ziemnych określi rzeczywisty zakres wzmocnienia gruntów w podłożu, na
podstawie faktycznych warunków gruntowo – wodnych. Wykonawca zaproponuje zakres i sposób wzmocnienia
gruntu, po uprzednim uzgodnieniu z Iżynierem.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 3.
3.2.
Sprzęt do zagęszczania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zagęszczania.
Do zagęszczania nasypów należy używać:
walce ogumione i gładkie,
walce i płyty wibracyjne,
ubijaki mechaniczne.
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu
zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. Każdy
inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.
4.
4.1.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport gruntu
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału),
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno
w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny
spełnić wymagania podane w D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Inżyniera.
Transport gruntu i kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. Transport geowłókniny
zgodnie z zaleceniami producenta.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.1. Miejsce dokopu
W przypadku braku gruntu potrzebnego do wbudowania w nasypy Wykonawca powinien pozyskać grunt
przydatny do wykonania nasypów. Miejsce dokopu powinno być wskazane przez Wykonawcę oraz
zaakceptowane przez Inżyniera. Grunty pozyskane muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
Miejsce dokopu powinno być tak dobrane żeby zapewnić przewóz lub przemieszczenie gruntu na jak
najkrótszych odległościach.
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość na jaką
należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane chyba że wymaga tego dostęp do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu na nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne
powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.
Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie
gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało zatwierdzone przez Inżyniera.
Dno dokopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody.
Dno i skarpy dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z
otaczającym terenem.
5.3.
Wykonywanie nasypów
5.3.1. Zasady ogólne
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej strefie
podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza
niż 0,97 Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Wykonawca
w uzgodnieniu z Inżynierem zaproponuje sposób doprowadzenia podłoża do stanu umożliwiającego uzykać
wymagany wskaźnik zagęszczenia.
Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które zostały
określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w
niniejszej SST.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać zasad:
•
grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp;
•
jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie w spadku górnej powierzchni
4% ± 1% i szerokości 1,0 m;
•
nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy
powinniy być wznoszone równomiernie na całej szerokości,
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•

grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i
sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może
nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,
•
grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości na
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudować w dolne, a grunty niespoiste w górne
warstwy nasypu,
•
warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego
ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno
uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody,
•
jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp,
•
górne warstwy nasypów o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 5,18 m/dobę i wskaźniku różnoziarnistości
U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić
zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami
lotnymi. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie nośności i mrozoodporności konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej,
•
styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowany z różnorodnych gruntów (styk nasypu starego z
nowym) wykonywać ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1,0 m i szerokości do 1,0 m ze spadkiem
górnej powierzchni około 4% ± 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy,
•
skarpy wysokich nasypów wykonać schodkowo tj. co 6 m wykonać taras szerokości 1,0 m
o spadku 4%.
W celu uniknięcia rozmywania świeżo wykonanych skarp Wykonawca zaproponuje sposób lub technologię ich
zabezpieczenia w uzgodnienu z Inżynierem. Koszty prac zabezpieczających skarpy przed rozmywaniem
obciążają Wykonawcę.
5.3.2. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonać w jego skarpie stopnie. Wycięcie stopni obowiązuje
zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych
właściwościach lub w różnym czasie.
Poszerznie istniejącego nasypu należy wykonywać ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1,0 m i szerokości do 1,0
m ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
5.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu
przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10 % jej
wartości.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem
i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Inżyniera.
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem robót
należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać
lub układać na niej następnych warstw.
5.4.1.

Zagęszczenie gruntu
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Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubość warstwy zagęszczonej powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu
oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Wykonawca powinien
przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu
zagęszczającego. Właściwe roboty mogą być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników badań przez
Inżyniera.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony wg normy BN-88/8931-12 powinien na całej szerokości
korpusu spełniać wymagania:
Dla drogi krajowej i wojewódzkiej:
górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 100 MPa,
warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 MPa;
Drogi powiatowe i lokalne:
górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 MPa,
warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 0,97; E2 ≥ 45 MPa;
Drogi dojazdowe:
górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 MPa,
warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 0,97; E2 ≥ 30 MPa;
Jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,
gdzie wartość stosunku modułu wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą
PN-S-02205 Załącznik B, nie powinna być większa od 2,2. Natomiast nośność nasypu określa się modułem
wtórnym.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,95.
Z zagęszczania gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem układania warstw nasypu z
poszerzeniem, o co najmniej 0,50 m, a następnie zebrania tego nadkładu.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie warstwę i
wbuduje nowy materiał.
5.4.2. Wilgotność zagęszczanego gruntu
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją ±2% jej
wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2% jej wartości,
to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 2% jej wartości, to grunt należy
osuszyć. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem. W przypadku użycia sprzętu
wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku próbnym.
5.5.
Zasypki wykopów pod instalacje
Zasypki wykopów do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodu lub jego obudowy należy zasypywać
gruntem piaszczystym lub mieszanką kruszywa naturalnego o ziarnach nie większych niż 20 mm aby nie
uszkodzić przewodu, uwzględniając szczegółowe wymagania projektu instalacji.
Zasypkę należy układać warstwami, równomiernie po obu stronach przewodu zgodnie z pkt. 5.3.1. i zagęszczać
zgodnie z pkt. 5.4.1. Zasypki wąskoprzestrzennych wykopów poprzecznych przez jezdnię powinny uzyskać
wskaźnik zagęszczenia do głębokości 1,2 m co najmniej 1,0 a w górnej warstwie grubości 20 cm - I S ≥ 1,03. Na
większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki
osiadań (np. zastosowanie geotekstyliów). Należy uważać, aby nie spowodować przemieszczenia przewodu.
Zasypkę do wysokości 1,0 m ponad obudową przewodu należy zagęszczać tylko lekkim sprzętem.
5.6.
Wykonanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych
Do wykonania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina odłamu,
zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.
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Do wykonania nasypów na dojazdach do wiaduktów, bez ulepszania gruntu spoiwem, mogą być stosowane
żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie
mniejszym niż 8 m/dobę.
5.7.

Wykonywanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagęszczonych poziomych warstw gruntu.
5.8.
Wysoki poziom wody gruntowej
Wykonawca przed przytąpieniem do wzmocnienia podłoża wykona projekt obniżenia zwierciadła wody
gruntowej. Jeśli wymagają tego przepisy, zatwierdzi we właściwym starostwie, oraz opracuje operat wodnoprawny na pobór wód i ich odprowadzenie do cieków naturalnych. Koszty związane z wymianą gruntów
organicznych, nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, obciążąją Wykonawcę.
Wykonawca opracuje technologię oraz uwzględni w wycenie koszty obniżenia zwierciadła wody gruntowej w
celu wykonania wzmocnienia podłoża. Sposób i technologa obniżenia zwierciadła wody powinna być
zaakceptowana przez Inżyniera.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2.
Założenia ogólne
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie
ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą SST i PZJ. Wyniki
badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych podano w SST D.02.01.01.
6.2.
Kontrola wykonania nasypów
Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej
SST oraz w Dokumentacji Projektowej
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a)
badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b)
badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c)
badania zagęszczenia nasypu,
d)
pomiary kształtu nasypu,
e)
odwodnienie nasypu.
6.2.1
Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w
korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 2 razy na całość robót. Każde badanie
powinno określać:
skład granulometryczny, wg PN-B-04481,
zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu
potasu,
wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 ,
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
granicę płynności, wg PN-B-04481,
kapilarność bierną, wg PN-B-04493,
wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-88/8931-01,
wskaźnik filtracji wgBN-76/8950-03,
wskaźnik różnoziarnistości.
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6.2.2. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw
Badania polegają na sprawdzeniu:
prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
odwodnienia każdej warstwy,
grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie rzadziej
niż raz na 500 m2,
nadania spadków warstwom z gruntów spoistych,
przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.
6.2.3. Badania zagęszczenia nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów
odkształcenia z wartościami określonymi w pkt 5.4.1.
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m 2 warstwy. Nośność
należy badań na powierzchni robót ziemnych, co najmniej raz na 2000 m 2 powierzchni i w miejscach
wątpliwych.
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera w dokumentach stanowiących
załącznik do Dziennika Budowy.
6.2.4. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary obejmują kontrolę:
prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami dotyczącymi
pochyleń i dokładności wykonania skarp,
szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu
określonych w Dokumentacji Projektowej.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
1 m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót w nasypach z gruntu pozyskanego
z wykopu,
1 m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót w nasypach z gruntu pozyskanego
z dokopu.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednego 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu obejmuje:
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakości,
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót,
zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,
przygotowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem,
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wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu,
przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia - wycięcie stopni,
zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,
profilowanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarpy zgodnie z Dokumentacją Projektową
i SST,
odwodnienie terenu pod nasypy przy użyciu igłofiltrów na odcinkach występowania wysokiego
zwierciadła wody gruntowej,
opracowanie i uzgodnienie projektu odwodnienia i operatów wodno – prawnych na pobór wód
i ch odprowadzenie do cieków naturalnych,
koszty zabezpieczenia skarp nasypów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robót,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia się traw),
koszt nadzoru geologicznego,
odwiezienie sprzętu,
uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy,
rekultywację terenu,
utrzymanie wykonanego nasypu przez czas trwania robót budowlanych,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania jednego 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu obejmuje:
znalezienie źródeł dokopu oraz wszystkie koszty związane z ich eksploatacją,
opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakości,
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót,
zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego
wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,
przygotowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem,
wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu,
zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,
profilowanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarpy zgodnie z Dokumentacją Projektową
i SST,
odwodnienie terenu robót,
odwodnienie terenu pod nasypy przy użyciu igłofiltrów na odcinkach występowania wysokiego
zwierciadła wody gruntowej,
opracowanie i uzgodnienie projektu odwodnienia i operatów wodno – prawnych na pobór wód
i ch odprowadzenie do cieków naturalnych,
wyprofilowanie skarp dokopu,
koszty zabezpieczenia skarp nasypów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robót,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia się traw),
koszt nadzoru geotechnicznego,
odwiezienie sprzętu,
uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji
lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy,
rekultywację terenu,
utrzymanie wykonanego nasypu przez czas trwania robót budowlanych,
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST.
–
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.
Normy
1.
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
3.
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
4.
BN-88/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
5.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
i podłoża przez obciążenie płytą.
6.
BN- 75/8931-03
Drogi samochodowe; Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych
i lotniskowych.
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7.
8.

BN- 77/8931-12
BN- 76/8950-03

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Badania hydrologiczne: Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich
na podstawie uziarnienia i porowatości.

10.2.
9.
10.
11.

Inne dokumenty
Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205,
Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych.
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 1999r.
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23. D – 04.06.01

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego B-20 przy zadaniu pn
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu pod kostkę kamienną.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu cemntowego - warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu
wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu B20 stanowi fragment nośnej części nawierzchni
drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Cement
Dla produkcji betonu klasy B-20 stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N,
cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement
pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1:2002 .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1
Tablica 1. Wymagania dla cementu dla B20 betonu
Lp.

Właściwości

Klasa cementu 32,5

1

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:

16

2

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5

3

Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż:

75

4

Stałość objętości, mm, nie więcej niż:

10

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki betonu należy stosować kruszywo mineralne wg PN-B-11111:1996 ,piasek wg PN-B11113:1996 , wg.PN-B-06712; 1986 oraz mieszanki tych kruszyw.
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988
2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu klasy B20
Do pielęgnacji podbudowy z betonu mogą być stosowane:
 preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
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 folie z tworzyw sztucznych,
 włókniny według PN-P-01715:1985 ,
 piasek i woda.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z betonu
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące
tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement 
0,5%, woda  2%. Inżynier Nadzoru może dopuścić objętościowe dozowanie wody, przewoźnych
zbiorników na wodę,
 układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej,
walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,
 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w
miejscach trudno dostępnych.

 4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 Cement luzem należy przewozić
cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-9601:1997
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie betonu
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do
akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez
Inżyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
 doborze kruszywa do mieszanki,



doborze ilości cementu,
 doborze ilości wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 2.
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.
Sito o boku oczka Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm)
(%)

Przechodzi przez sito
(%)

63
31,5
16
8

100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55

100
od 60 do 80
od 40 do 65
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4
2
1
0,5
0,25
0,125

od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od 0 do 5

Zawartość cementu powinna wynosić nie powinna przekraczać 250 kg/m3.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duży cylinder, metoda II).
Tablica 3. Wymagania dla grysów do betonu B20
1
1
2
3
4

Właściwości
Wymagania
Wytrzymałość na miażdżenie , wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej
16
niż

Badania według
PN-B_06714-40

Nasiąkliwość, % nie więcej niż

PN-B-06714-18

3

Mrozoodporność,% ,nie więcej niż:
Wg. metody zmodyfikowanej po 25 cyklach
Wg. metody krystalizacji po 5 cyklach
Zawartość ziaren nieforemnych , %, nie więcej niż:

PN-B-06714-19
PN-B-06714-20

5
25

PN-B-06714-16

5

Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm,%, nie więcej niż

3.0

PN-B-06714-13

6

Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż

0.5

PN-B-06714-12

7

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %, nie więcej
niż;
Zawartość
zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niż

0.5

PN-B- 06714-28

8

Barwa
wzorcowa

PN-B-06714-26

5.3. Właściwości betonu B20
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla betonu B20
Lp.

Właściwości

1

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa

B20

PN-B-06250

2

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa

B20

PN-B-06250

3

Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż:
7
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości,
80
%, nie więcej niż:

4

Wymagania

Badania według

PN-B-06250
PN-B-06250

5.4. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5 oC i wyższa niż
250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. Nie realizować betonowania podczas opadów deszczu.
5.5. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę z betonu cementowego powinno być przygotowane
zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST D-04.01.01 pkt. 5.4 i 5.5
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę z betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w
mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
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5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Układanie podbudowy z mieszanki betonowej należy wykonywać w sposób
zapewniający równomierne rozłożenie masy wraz zachowaniem wymagań normy PN-S-96014
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
5.8 Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na całej szerokości koryta.
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.9. Nacinanie szczelin
W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej
grubości.
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby
cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do
ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0.
. zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących
sposobów:
f) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w przez
producenta,
g) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
h) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
i) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera.
 stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
6. Kontrola Jakości.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi Nadzoru do akceptacji.
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i
5.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie
wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 5.
6.3.2. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z betonu B20
Częstotliwość badań
Minimalne ilości badań na dziennej działce
Lp. Wyszczególnienie badań
roboczej
1
2
3
4
5

Właściwości kruszywa pkt 2.3

dla każdej partii kruszywa i przy każdej
zmianie kruszywa

Właściwości wody

dla każdego wątpliwego źródła

Właściwości cementu

dla każdej partii

Zagęszczenie mieszanki betonu
Grubość podbudowy z chudego betonu

2
2
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6

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego
3 próbki
betonu;
po 7 dniach
po 28 dniach
3 próbki

6.3.3. Właściwości wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988
6.3.4. Właściwości cementu
Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 1.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 .
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą.
6.3.6. Grubość podbudowy z betonu cementowego
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna być zgodna z
dokumentacją projektową z tolerancją  1 cm.
6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie betonu
Badania wytrzymałości betonu należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5.3 w oparciu z
PN-B-06250
6.3.8. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250].
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu
Wyszczególnienie
badań
i Minimalna częstotliwość
Lp.
pomiarów
badań i pomiarów w każdej zatoce
1

Szerokość podbudowy

2

Równość podłużna

3
4
5
6
7

Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie
Grubość podbudowy

Co 20 m
co 20 m łatą

Co 20 m
Co 20 m
Co 20 m
Co 20
w 3 punktach,

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +5 cm, 5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

12 mm dla podbudowy zasadniczej,
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 cm, 2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją i  5 cm .
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:
6.2.1. dla podbudowy zasadniczej  1 cm,
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
a) dostarczenie materiałów,
a) wyprodukowanie mieszanki,
3. transport na miejsce wbudowania,
s) przygotowanie podłoża,
a) dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
 ewentualne nacinanie szczelin,
 pielęgnacja wykonanej podbudowy,
5.
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-EN 196-1:1996
2.
PN-EN 196-2:1996
3.
PN-EN 196-3:1996
4.
PN-EN 196-6:1996
5.
PN-EN 197-1:2002
6.
PN-EN 206-1:2000
7. PN-EN 480-11:2000
8.
9.
10.

PN-EN 934-2:1999
PN-B-04481:1988
PN-B-06250:1988

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Cement.Część 1:Skład,wymaganiaikryteriazgodnościdotyczącecementu powszechnego użytku
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja
i zgodność
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów
powietrznych w stwardniałym betonie
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
Beton zwykły
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PN-B-06714-15:1991
PN-B-06714-37:1980
PN-B-06714-39: 1978
PN-B-11111: 1996
PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996
PN-B-23004: 1988

18.
19.

PN-B-32250: 1988
PN-P-01715 : 1985

20.
21.

PN-S-96013 : 1997
PN-S-96014 : 1997

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego
kawałkowego
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod
badań
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnię ulepszoną.
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

22. BN-88/6731-08
23. BN-68/8931-04
10.2. Inne dokumenty
5.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
6.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

7.

WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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24. D – 05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w związku z
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji w/w
robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki kamiennej 9-11
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały np. skały magmowe i przeobrażone. Wymagane cechy fizyczne
i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej
Lp.
1
2

Cechy fizyczne
i wytrzymałościowe

Klasa
I

Wytrzymałość na ściskanie w stanie
160
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż
Ścieralność na tarczy Boehmego,
0,2
w centymetrach, nie więcej niż

Badania
według
PN-B-04110
[3]
PN-B-04111
[4]

2.2.3. Kształt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej
Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 2.
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Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być
większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 0,6
cm.
Tablica 2. Wymiary kostki oraz dopuszczalne odchyłki
Wielkość
[cm]
10

Dopuszczalne odchyłki
dla gatunku [cm]
1

Wymiar a
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do górnej (czoła), nie
mniejszy niż
Nierówności powierzchni górnej
(czoła), nie większe niż
Wypukłość powierzchni bocznej,
nie większa niż

10

 1,0

-

0,7

-

 0,4

-

0,6

Pęknięcia kostki

-

niedopuszczalne

Wyszczególnienie

2.4. Miał bazaltowy
Do wypełnienia spoin stosować miał bazaltowy
2.5. Kruszywo
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-12620, do
wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-13139.
Na podsypkę stosuje się miał bazaltowy.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom
PN-EN-1008. Powinna to być woda „odmiany 1”.
Badania wody należy wykonywać:
 w przypadku nowego źródła poboru wody,
 w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
b) ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
c) wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 4
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających
je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej należy stosować podsypkę cementowo-piaskową.,
5.2. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.2.1. Układanie kostki regularnej
Kostkę należy układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami równoległymi
do osi drogi,
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się
mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.
5.2.2. Ubijanie kostki
Kostkę należy ubijać trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z
podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm.
Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się miałem bazaltowym o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i
szczotkami wprowadza się miał w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby
każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając ubijakiem każdą kostkę
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika do środka jezdni.
Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w
kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym.
Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek
na zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu.
5.2.3. Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin miałem bazaltowym powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:
 miał powinien odpowiadać wymaganiom wg punktu 2.5
 przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą,
 w czasie zamulania miał powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny
5.6. Pielęgnacja nawierzchni
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione miałem bazaltowym, można oddać natychmiast
do ruchu. Miał podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni można uznać za
ukończoną
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w tablicy 2;
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych
podanych w tablicy 1.
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości.
Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych w
liczbie:
 do badania zwykłego: 40 sztuk,
 do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych
w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4.
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W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię należy uznać
za niezgodną z wymaganiami.
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za zgodną z
wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da
wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z wymaganiami określonymi w p. 5.1.
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki
Badanie prawidłowości układania kostki polega na zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i
sprawdzeniu zgodności z p. 5.2.3,
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg
na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi w p.
5.2.3..
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach przez
wykruszenie spoiny na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny miałem.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równość
Nierówności nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać
1,0 cm. W przypadku stwierdzenia nierówności przekraczających powyższą wartość, wadliwie ułożoną
nawierzchnię należy rozebrać i ułożyć ponownie
6.4.2. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.
6.4.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Parametry wymienione w punktach 6.4.1. i 6.4.2. należy badać w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru
są określone w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie kostki,
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 wypełnienie spoin,
 pielęgnację nawierzchni,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
b)
PN-B-04101
Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
c)
PN-B-04102
Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
d)
PN-B-04110
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
e)
PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
f)
PN-B-04115
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie
(zwięzłości)
g)
PN-EN-197-1;2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania, właściwości, produkcja, zgodność
h)
PN-B-06265;2004
Krajowe uzupełnienia
PN-EN-206-1;2003 Beton. Część 1, wymagania, właściwości, produkcja, zgodność
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
i)
PN-EN 12620
Kruszywa do betonu (poprawka AC)
j)
PN-B-11100
Materiały kamienne. Kostka drogowa
k)
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
l)
PN-EN 1008
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
m)
PN-S-06100
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
n)
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
o)
BN-66/6775-01
Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
p)
BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
q)
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
r)
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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25. D – 05.03.01

ŚCINANIE POBOCZY
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem poboczy.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
poboczy przy przebudowie drogi.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB 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 SSTWiORB D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Kruszywa do uzupełnienia poboczy powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego pobocze,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego pobocze.
Miał kamienny do formowania poboczy powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SSTWiORB powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
* równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),
* równiarek do profilowania,
* ładowarek czołowych,
* walców,
* płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
* przewoźnych zbiorników na wodę.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SSTWiORB, można korzystać z dowolnych środków
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Ścinanie poboczy
Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2.
Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym w
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu należy
uzgodnić z Inżynierem.
Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności
optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić, co najmniej 1,00
maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
5.3. Uzupełnianie poboczy
Pobocza należy uzupełnić miałem kamiennym. Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy
spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim
warstwę materiału w postaci mieszanki optymalnej. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu
gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481.
Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku
krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona
powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji
projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.
Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 powinien wynosić, co najmniej 1,00 maksymalnego
zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje optymalny skład mieszanki do uzupełnienia poboczy
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp.

Wyszczególnienie badań

1
2

Uziarnienie mieszanki uzupełniającej
Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej

3

Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu

4

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce
roboczej
2 próbki
2 próbki

2 próbki
Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub uzupełnianych
2 razy na 1 km
poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy
Lp.

Wyszczególnienie

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Spadki poprzeczne

2 razy na 100 m

2

Równość podłużna

co 50 m
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3

Równość poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1%.
6.4.2. Równość poboczy
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04. Maksymalny prześwit
pod łatą nie może przekraczać 15 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
* prace pomiarowe i przygotowawcze,
* oznakowanie robót,
* ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,
* odwiezienie gruntu na odkład,
* dostarczenie materiału uzupełniającego,
* rozłożenie materiału,
* zagęszczenie poboczy,
* przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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26. D – 05.03.01

PROFILOWANIE SKARP
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze oczyszczeniem rowów
przydrożnych
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
WYPROFILOWANIEM SKARPY ZIEMNEJ.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.
1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
koparek podsiębiernych,
spycharek lemieszowych,
równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
urządzeń kontrolno-pomiarowych,
zagęszczarek płytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków transport
dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
przy umocnionych skarpach i dnie
- matą trawiastą - 2,0%,
- darniną - 3,0%,
- faszyną - 4,0%,
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- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
4.3. Roboty wykończeniowe
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa
drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inżyniera.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
5.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Tablica 1.Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.
Lp. Wyszczególnienie
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Spadek podłużny rowu
1 km na każde 5 km drogi
2
Szerokość i głębokość rowu
1 raz na 100 m
3
Powierzchnia skarp
1 raz na 10
5.2.1. Spadki podłużne rowu
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5% spadku.
5.2.2. Szerokość i głębokość rowu
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją 5 cm.
5.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien
przekraczać 3cm.
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu.
Przewidywana ilość jednostek obmiarowych – zgodnie z przedmiarem w kosztorysie ofertowym.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie rowu,
pogłębianie i profilowanie rowu,
ścięcie trawy i krzaków,
odwiezienie urobku,
roboty wykończeniowe,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
9.2. Inne materiały
2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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27. D – 10.02.01

BALUSTRADY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem schodów które są wykonywane w ramach
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
schodów oraz balustrad przeznaczonych dla:
-ruchu pieszego, przy pokonywaniu niewielkich różnic terenu, w ciągach pieszych, chodnikach, na terenach
miejsc obsługi podróżnych, przy przystankach autobusowych, przejściach na drogi i ulice itp.
-służby utrzymaniowej, zwykle położone na skarpach w pobliżu mostów, wiaduktów i estakad.
Schody mogą być wykonywane z różnych materiałów, w zależności od przeznaczenia, lokalizacji i względów
ekonomicznych, w związku z czym rozróżnia się schody: betonowe, żelbetowe, kamienne, stalowe, drewniane, z
bloczków prefabrykowanych, z płyt chodnikowych i krawężników, z klinkieru, z płyt lub bloków kamiennych,
kostek betonowych itp.
Niniejsza SST dotyczy najczęściej stosowanych w drogownictwie schodów betonowych, żelbetowych, z
betonowych elementów prefabrykowanych oraz płyt chodnikowych i obrzeży lub krawężników.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne powiązanie różnych
poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego.
1.4.2. Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch następujących po sobie stopni o
jednakowych wysokościach i odpowiednich szerokościach użytkowych, stanowiąca połączenie komunikacyjne
dla dwóch różnych poziomów.
1.4.3. Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) - szerokość mierzona w
świetle wewnętrznych krawędzi balustrad.
1.4.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu różnych
poziomów.
1.4.5. Stopnica - płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element stopnia.
1.4.6. Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy.
1.4.7. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.
1.4.8. Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicą.
1.4.9. Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego górnej
części.
1.4.10. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową płaszczyzną podstopnicy.
1.4.11. Policzek - boczna część stopnia.
Części składowe stopni ilustruje poniższy szkic:

1.4.12. Spocznik - pozioma płaszczyzna
przedzielająca lub kończąca biegi.
1.4.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o konstrukcji i wysokości
zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, zamocowana w stopie fundamentowej, zakończona górą poręczą.
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1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą SST są:

elementy deskowania,

beton i jego składniki,

elementy prefabrykowane,

żwir, piasek, zaprawa cementowa,

materiały na balustrady.
2.3. Elementy deskowania schodów betonowych i żelbetowych
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [4].
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [11],

tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [4] i PN-D-96000 [12],

tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [13],

gwoździe wg BN-87/5028-12 [29],

śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [26], PN-M-82503 [27], PN-M-82505
[28] i PN-M-82010 [25],

płyty pilśniowe z drewna wg PN-D-97018 [14].
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.
2.4. Beton i jego składniki
Przy wykonywaniu schodów betonowych i żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250 [3].
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim wg PN-B-19701 [9].
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane)
powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3] i PN-B-06712 [5].
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10].
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa
i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250 [3].
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3].
Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być dla schodów z:
s)
betonu zwykłego: B 15; B 17,5; B 20;
t)
żelbetu: B 17,5; B 20; B 25; B 30.
2.5. Elementy prefabrykowane
Prefabrykowanymi elementami betonowymi (lub żelbetowymi) schodów mogą być:
d)
stopnie z bloczków różnych kształtów,
e)
policzki z płyt żelbetowych,
f)
kompletne biegi schodów, kilku- lub kilkunastostopniowe,
g)
płyty chodnikowe wg BN-80/6775-03/03 [32],
h)
krawężniki i obrzeża wg BN-80/6775-03/04 [33].
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Tolerancje wymiarów elementów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w BN-80/677503/01 [31]:
4. elementy betonowe:

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne,

szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie - liczba max. 2,
długość max. 40 mm, głębokość max. 10 mm,
5. elementy żelbetowe:
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wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi: 4 mm,
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży - liczba max. 4, długość max. 30 mm.
Prefabrykaty betonowe schodów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów, rodzajów, odmian, wielkości i
gatunków należy układać w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie
jeden nad drugim.
2.6. Żwir, piasek, zaprawa cementowa
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie podsypek lub ław, to materiały do ich
wykonania powinny odpowiadać następującym normom:

żwir i mieszanka
- PN-B-11111 [6],

piasek
- PN-B-11113 [7],

zaprawa cementowa
- PN-B-14501 [8].
2.7. Materiały na balustrady
Balustrady zewnętrzne. Słupki i poręcze z rury o średnicy 40 mm, słupki mocowane w fundamentach,
wypełnienia poziome 2 sztuki z rury o średnicy 25mm, wypełnienia pionowe w rozstawie co max 120mm z rury
o średnicy 16mm
Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych - słupki i podwójne poręcze z rury o średnicy 40 mm, wypełnienie
zabezpieczające przed wyjechaniem wózka pod poręczą z rury o średnicy 16 mm
2.8. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215 [18]. Właściwości stali powinny
odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [17].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania schodów
Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów będą wykonywane ręcznie, przy
użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.
Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować: środki transportu,
żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do
wody, ubijaki itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [30].
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją przed
korozją i uszkodzeniami.
4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed uszkodzeniami.
4.2.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [3].
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed
korozją.
4.2.7. Transport materiałów na balustrady
Materiały na balustrady można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed korozją, uszkodzeniami i pomieszaniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania schodów
Schody należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących schodów, to powinny one spełniać
następujące wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera:
6.2.2. szerokość podnóżka stopnia

schody dla ruchu pieszego, min.
35 cm

schody dla służby utrzymaniowej, min.
24 cm
6.2.3. wysokość czoła stopnia

schody dla ruchu pieszego, max.
17,5 cm

schody dla służby utrzymaniowej, max.
20 cm
6.2.4. szerokość użytkowa schodów

schody dla ruchu pieszego, min.
75 cm

schody dla służby utrzymaniowej, min.
75 cm
6.2.5. liczba stopni w biegu

schody dla ruchu pieszego, max.
17 stopni

schody dla służby utrzymaniowej
nie określa się
6.2.6. szerokość spocznika

schody dla ruchu pieszego, min.
80 cm

schody dla służby utrzymaniowej
nie określa się
6.2.7. wysokość balustrady od płaszczyzny
stopnia do wierzchu poręczy
od 0,9 do 1,1 m
5.3. Wykonanie robót ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [2].
5.4. Wykonanie schodów
Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i SST, przy uwzględnieniu:
t)
betonowania schodów „na mokro” - wg PN-B-06250 [3] i PN-B-06251 [4], z wykonaniem deskowania
wg PN-B-06251 [4],
u)
wykonania schodów z elementów prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podłożu oraz z
wypełnieniem spoin między elementami zaprawą cementową odpowiadającą wymaganiom PN-B-14501 [8],
Przy wykonywaniu schodów dla służby utrzymaniowej na skarpie ze stopni prefabrykowanych można
wykorzystać rozwiązanie podane w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” [34], karta 03.17.
5.5. Ustawienie balustrad
Jeśli w dokumentacji projektowej lub SST podano zbyt mało ustaleń, to balustradę należy wykonać ze słupków
umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poręczy.
Maksymalna odległość słupków powinna wynosić 2 m.
Przy wykonywaniu balustrad schodów dla służby utrzymaniowej można korzystać z rozwiązania podanego w
„Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” [34], karta 03.18.
W przypadku wykonywania złącz spawanych elementów balustrady powinny one odpowiadać wymaganiom
PN-M-69011 [24].
5.6. Roboty izolacyjne
Izolację elementów przysypywanych gruntem należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to jako materiały izolacyjne można stosować lepik
asfaltowy, emulsję asfaltową i inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót ziemnych
Kontrola polega na wykonaniu badań i pomiarów określonych w PN-B-06050 [2].
6.3. Kontrola prawidłowości wykonania schodów
W przypadku wykonywania schodów metodą betonowania „na mokro” należy przeprowadzać systematyczną
kontrolę składników mieszanki betonowej i właściwości betonu wg PN-B-06250 [3].
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Kontrola wykonania schodów z elementów prefabrykowanych oraz płyt chodnikowych, obrzeży i krawężników
polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,

wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.17 [34], w przypadku wykonania schodów dla służby
utrzymaniowej.
6.4. Kontrola prawidłowości wykonania balustrad
Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
j)
dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
k)
wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.18 [34], w przypadku wykonania schodów dla służby
utrzymaniowej,
l)
wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla złączy spawanych.
6.5. Kontrola wykonania robót izolacyjnych
Kontrola wykonania izolacji polega na oględzinach jednolitości i ciągłości powłoki i jej przylegania do
izolowanej powierzchni, przy czym występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad jest niedopuszczalne.
6.6. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanych schodów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 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” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m schodów obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiałów,

wykonanie deskowania,

wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,

wbudowanie mieszanki i zagęszczenie,

pielęgnację betonu,

rozebranie deskowania,

ułożenie schodów z elementów prefabrykowanych,

zamontowanie balustrad,

wykonanie izolacji i robót wykończeniowych,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02356
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów
budowlanych z betonu
2. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
3. PN-B-06250
Beton zwykły
4. PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
7. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe
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9.

PN-B-19701

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PN-B-32250
PN-D-95917
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-97018
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-84020
PN-H-93215
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-M-69011
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

32.

BN-80/6775-03/03

33.

BN-80/6775-03/04

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Surowiec drzewny. Drewno iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Płyty pilśniowe twarde. Klasyfikacja i metody badań
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Teowniki walcowane na gorąco
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Śruby ze łbem kwadratowym
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

10.2. Inne materiały
b)
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa, 19791982.
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27. D – 10.01.02

MURY
1. 1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem zadania pn ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY
JAGIELLOŃSKIEJ W KOWARACH w zakresie spoinowania muru
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową
murów oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypów lub wykopów poprzez przejęcie bocznego
parcia gruntu i przekazania na podłoże.
Funkcje murów oporowych mogą spełniać:
v) mury kamienne, układane na zaprawie cementowej bądź na sucho,
w) mury ceglane,
x) mury betonowe,
y) mury żelbetowe,
z) ściany z gruntu zbrojonego,
aa) ściany z prefabrykatów żelbetowych,
bb)konstrukcje oporowe quasi-skrzyniowe, ze ścianek szczelnych, z kaszyc, ze ścian szczelinowych, z kotwami
gruntowymi iniekcyjnymi, itp.
Niniejsza OST dotyczy najczęściej stosowanych w drogownictwie murów kamiennych na zaprawie
cementowej, betonowych i żelbetowych.
29. 1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub
nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, objętymi niniejszą OST, są:
kamień na mury oporowe,
zaprawa cementowa,
żelbetowe elementy prefabrykowane,
elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych,
beton i jego składniki,
stal zbrojeniowa,
materiały do szczelin dylatacyjnych,
materiały izolacyjne,
materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym.
1.2.3. Kamień
Zaleca się stosować na mury oporowe kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom
PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego
Lp.

Właściwości

Wymagania

Metoda badań wg

1

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym
61
PN-B-04110[9]
- nasycenia wodą
51
- po badaniu mrozoodporności
46
2 Mrozoodporność. Liczba cykli zamrażania, po
których występują uszkodzenia powierzchni,
21
PN-B-04102[8]
krawędzi lub naroży, co najmniej
3 Odporność na niszczące działanie atmosfery
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać
od 0,5 do 10
PN-B-01080[1]
niszczeniu w środowisku agresywnym, w którym
3
zawartość SO2 w mg/m wynosi
4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie więcej
niż, w stanie:
PN-B-04111[10]
- powietrznosuchym
2,5
- nasycenia wodą
5
5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż
5
PN-B-04101[7]
Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia:
 wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni,
 szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości uszkodzeń nie
więcej niż 10 % długości każdej krawędzi.
Kamień łamany należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów.
2.4. Żelbetowe elementy prefabrykowane
Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne z dokumentacją
projektową. Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [4] według 7 klasy:
Wymiar elementu, mm
Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900
10
od 900 do 3000
12
od 3000 do 9000
16
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory o
głębokości do 5 mm jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie.
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być więcej niż 5
wyszczerbień.
Elementy należy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Poszczególne
rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.
2.5. Zaprawa cementowa
Do muru oporowego kamiennego należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27] marki nie
niższej niż M 12.
Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg PNB-06711 [16] i wodę wg PN-B-32250 [34].
2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
 drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35],
 tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36],
 tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37],
 gwoździe wg BN-87/5028-12 [46],
 śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-82505 [43] i
PN-M-82010 [40],
 płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera.
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2.7. Beton i jego składniki
Do murów oporowych betonowych i żelbetowych należy stosować beton zwykły wg PN-B-06250 [12].
W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, można
stosować beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701 [28].
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12]
i PN-B-06712 [17].
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [34].
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250 [12] .
Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12].
Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być dla murów oporowych z:
a) betonu zwykłego: B 20,
b) żelbetu: B 20, B 25, B 30.
2.8. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-93215
[39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38].
2.9. Materiały do szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym z dokumentacją
projektową i SST, posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.10. Materiały izolacyjne
Do izolacji murów oporowych można stosować następujące materiały:
u) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29],
v) roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej wg PNB-24622 [30],
w) lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [31],
x) asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],
y) emulsję asfaltową wg BN-82/6753-01 [53],
z) kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175 [33],
aa) papę asfaltową na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],
bb)papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],
cc) inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
2.11. Materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym
Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogą być wykonywane z materiałów takich jak żwir,
mieszanka, piasek gruby i średni, odpowiadających wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24].
Rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:
a)
ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],
b)
rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [47].
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, z dobrą sczepnością z
gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją projektową lub aprobatami technicznymi.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych
Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 koparek,
 betoniarek,
 zagęszczarek płytowych wibracyjnych,
 ubijaków ręcznych i mechanicznych,
 ładowarek.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających ją
przed korozją i uszkodzeniami.
4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
4.2.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i
SST.
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed
korozją.
4.2.7. Transport wyrobów ceramicznych
Rurki ceramiczne drenarskie należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07 [50].
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania murów oporowych
Mury oporowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonania muru oporowego
lub pewnych jego elementów, to w SST powinny być zawarte następujące warunki:
m) Mur oporowy należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie wymagań i badań przy
odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczeń statycznych
i projektowania.
n) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inżynierowi szczegółowe rozwiązania projektowe z
wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentacji projektowej elementów muru oporowego.
5.3. Wykopy fundamentowe
Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod mur oporowy mogą być
wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2
m.
Wykonanie wykopu poniżej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do
głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach osuwających się należy
wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przez Inżyniera.
Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [11].
Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą:
 w planie + 10 cm i - 5 cm,
 rzędne dna wykopu  5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca
budowy.
5.4. Wykonanie muru oporowego z kamienia
Mury oporowe z kamienia powinny być wykonywane jako mury pełne na zaprawie cementowej i
odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [56].
Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
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Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
pkt 2.
Przy wykonywaniu muru powinny być zachowane następujące zasady:
i) mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 o C,
j) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem,
k) pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były możliwie
poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia pionowego; większe
szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym,
l) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się,
m) na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy cementowej w taki sposób, aby w
murze nie było miejsc niezapełnionych zaprawą,
n) wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity.
Mury z kamienia powinny być wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe były zbliżone do płaszczyzn
pionowych i poziomych, a krawędzie ich przecięcia były w przybliżeniu liniami prostymi.
5.5. Wykonanie deskowania
i żelbetowego

dla

muru

oporowego

betonowego

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed
wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i
możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane
przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.
5.6. Wykonanie muru oporowego z betonu lub żelbetu
Mury oporowe z betonu lub żelbetu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST
oraz odpowiadać wymaganiom:
c) PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
d) PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania,
pielęgnacji i transportu.
W murach oporowych żelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie mniejsza niż 5 cm
(zalecana 7 cm), a grubość otulenia prętów podstawy ściany powinna wynosić nie mniej niż 7 cm.
Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-03010 [5].
Przerwa robocza powinna przebiegać poziomo na całej długości elementu.
W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabrykowanych elementów betonowych lub
żelbetowych płaszczyzny styków elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową zgodną z PN-B14501 [27].
5.7. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne należy wykonywać zgodnie z PN-B-03010 [5].
Szczelina dylatacyjna powinna przecinać mur oporowy od korony do spodu fundamentu.
Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna
wynosić od 10 do 20 mm, a odległość między szczelinami nie powinna przekraczać wartości:
 mury oporowe z kamienia na zaprawie cementowej
30 m
 mury oporowe z betonu:
a) nasłonecznione
5m
b) nienasłonecznione
10 m
3. mury żelbetowe:
a) nasłonecznione
15 m
b) nienasłonecznione
20 m
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane materiałami podanymi w punkcie 2.9.
5.8. Izolacja murów oporowych
Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Izolację wykonuje się na
powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego.
Jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono sposobu wykonania izolacji, to można ją
wykonać poprzez dwu lub trzykrotne nałożenie na powierzchnię ściany materiałów izolacyjnych określonych w
pkt 2.10.
Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni ściany
lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad oraz
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stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona
od uszkodzeń mechanicznych.
Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
5.9. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać:
 przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm,
 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm.
Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających powinno odbywać się
ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej.
5.10. Roboty odwodnieniowe
Odwodnienie powierzchniowe
powinno zabezpieczać przed powstawaniem
obszarów
bezodpływowych.
Spadek powierzchni terenu powyżej ściany oporowej powinien wynosić co najmniej 1 %, a w pasie o
szerokości 1,5 m przylegającym do ściany, co najmniej 3 %.
Odwodnienie za murem oporowym powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a w
przypadku braku wystarczających ustaleń, przy użyciu innych rozwiązań zaakceptowanych przez Inżyniera.
Warstwę filtracyjną pionową zaleca się stosować w przypadku zasypów z gruntów piaszczystych.
Warstwę ukośną - w celu eliminacji nadmiernego ciśnienia spływowego wody w porach, w słabo zagęszczonym
zasypie, natomiast jednocześnie warstwę poziomą i pionową (lub ukośną) należy stosować w celu
przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoistego, zgodnie z ustaleniami PN-B-03010 [5].
Zamiast warstwy filtracyjnej można wykonywać:
 cały zasyp z gruntu niespoistego spełniającego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,
 geowłókninę,
 warstwę z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubości od 50 do 150 mm.
5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego
Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w dokumentacji
projektowej:
43. rzędnych wierzchu ściany
 20 mm,
44. rzędnych spodu
 50 mm,
45. w przekroju poprzecznym
 20 mm,
46. odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości,
47. zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) nie więcej
niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej powierzchni muru.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych
Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać z uwzględnieniem
wymagań podanych w punkcie 5.3.
6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia
Przy wykonywaniu muru z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-74/8841-19 [56] w
zakresie i z tolerancją podaną poniżej:
6. sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny,
7. sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości  20 mm,
8. sprawdzenie grubości spoin - dopuszczalne odchyłki dla:
- spoin pionowych: grubość 12 mm, odchyłka + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: grubość 10 mm, odchyłka + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi muru:
 zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie więcej niż 15 mm/m,
 odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niż 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia na 2 m,
 odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: nie więcej niż 6 mm/m
i 40 mm na
całej wysokości,
 odchylenie górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział na
warstwy): nie więcej niż 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości.
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6.4. Kontrola robót betonowych i żelbetowych
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie z tablicą 2.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].
Tablica 2. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według
PN-B-06250 [12]
Termin lub
Lp. Rodzaj badania
Metoda badania wg
częstość badania
1

Badania składników betonu
1.1. Badanie cementu
- czasu wiązania
- zmiany objętości
- obecności grudek
1.2. Badanie kruszywa
- składu ziarnowego
- kształtu ziarn
- zawartości pyłów
mineralnych
- zawartości
zanieczyszczeń
obcych
- wilgotności
1.3. Badanie wody

2

3

Badania mieszanki betonowej
-urabialności
-konsystencji

PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-3 [44]
PN-EN 196-6 [45]

bezpośrednio
użyciem
dostarczonej partii

PN-B-06714-15[20]
PN-B-06714-16[21]
PN-B-06714-13[19]

każdej
dostarczonej
partii

przed
każdej

PN-B-06714-12[18]
PN-B-06714-18[22]
PN-B-32250 [34]

PN-B-06250 [12]

-zawartości powietrza w
mieszance betonowej
Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymałości
na ściskanie na próbkach PN-B-06250 [12]
3.2. Badania nieniszczące
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [14]
PN-B-06262 [15]

3.3. Badanie nasiąkliwości

PN-B-06250 [12]

3.4. Badanie odporności na
działanie mrozu

PN-B-06250 [12]

3.5. Badanie przepuszczalności
PN-B-06250 [12]
wody

bezpośrednio
przed
użyciem
przy rozpoczęciu robót oraz
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń
-przy rozpoczęciu robót
-przy proj.recepty i 2 razy
na zmianę roboczą
-przy ustalaniu recepty oraz
2 razy na zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz
po wykonaniu każdej partii
betonu
w przypadkach technicznie
uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3
razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niż raz na 5000 m3 betonu
przy ustalaniu recepty,
2
razy
w
czasie
wykonywania konstrukcji
ale nie rzadziej
niż raz na 5000 m3 betonu
przy ustalaniu recepty, 3
razy
w czasie
wykonywania
konstrukcji, ale
nie
rzadziej niż raz na 5000 m3
betonu
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6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych
Szczeliny dylatacyjne należy sprawdzać przez oględziny oraz pomiar i porównanie z tolerancjami
podanymi w punkcie 5.7, dotyczącymi szerokości szczeliny (od 10 do
20 mm) i maksymalnych
rozstawów szczelin dylatacyjnych.
6.6. Kontrola izolacji muru oporowego
Izolacja przeciwwilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być zgodna z
wymaganiami punktu 5.8.
6.7. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym należy przeprowadzać
systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami punktu 5.8.
6.8. Kontrola prawidłowości wykonania robót odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe należy sprawdzać
zgodnie z punktem 5.10.
6.9. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego muru oporowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 muru oporowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie robót ziemnych,
 wykonanie muru oporowego
a) w przypadku muru z kamienia
- roboty murowe z kamienia,
b) w przypadku muru z betonu lub żelbetu
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- pielęgnację betonu
dla wszystkich rodzajów murów:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej,
- zasypanie wykopu,
- roboty odwodnieniowe,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
PN-B-01080
Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie według
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2.
3.
4.

PN-B-01100
PN-S-02205
PN-B-02356

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PN-B-03010
PN-B-03264
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06050

12.
13.
14.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

15.

PN-B-06262

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716
PN-B-11111

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

PN-B-11113
PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
BN-87/5028-12
BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07
BN-67/6747-14
BN-82/6751-04

własności fizyczno-mechanicznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów
budowlanych z betonu
Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią
Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka
Schmidta typu N
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
Kit asfaltowy uszczelniający
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Śruby ze łbem kwadratowym
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
Wkręty do drewna ze łbem kulistym
Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości
Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu
Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie przyszywanej
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53.
54.
55.
56.

BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

57.

BN-76/8847-01

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych
Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe
Płyty pilśniowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy
odbiorze
Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania i badania.
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