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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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
,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ 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 SSTWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem
projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.6. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.Podbudowa - dolna część nawierzchni
służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może
ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
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Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża nawierzchni leżącej powyżej.
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi.
1.4.18. 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.
1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.21. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.22. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.23. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)
istniejącego połączenia.
1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.27. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.28. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.29. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORB i
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SSTWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy
1.5.3. 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.
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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
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.
1.5.4. 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.
1.5.5. 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:
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
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:
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
1.5.6. 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.
1.5.7. 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.
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Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. 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.
1.5.9. 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.
1.5.10. 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.
1.5.11. 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.
1.5.12. 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.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
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jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. 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.
1.5.14. 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
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
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
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
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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
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
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:
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
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.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE 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.
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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.
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.
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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
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.
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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
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.
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(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 m3 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.
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.
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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:
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.
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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).
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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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 ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA
POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ 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
wysokościowych,
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG
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 rozbiórką elementów dróg.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA
POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:
− warstw nawierzchni,
− krawężników, obrzeży i oporników,
− rozbiórka konstrukcji chodnika
− znaków drogowych,
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 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.
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 rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu:
− spycharki,
− ładowarki,
− żurawie samochodowe,
− samochody ciężarowe,
− zrywarki,
− młoty pneumatyczne i hydrauliczne,
− piły mechaniczne,
− koparki.
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 z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
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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. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera/Kierownika
projektu.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji
projektowej lub przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce
wskazane przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Elementy i materiały, które zgodnie z SSTWiORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z
terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w
SSTWiORB D-02.03.01 „Nasypy”
.
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 robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SSTWiORB D-02.03.01 „Nasypy”.
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 robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:
− dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),
− dla krawężnika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, - m (metr),
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB 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 SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na
poboczu,
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− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami utylizacji,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i ścieków:
− odkopanie krawężników, obrzeży i ścieków wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
− zerwanie podsypki i ław,
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z kosztami utylizacji,
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki znaków drogowych:
− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,
− odkopanie i wydobycie słupków,
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami utylizacji,
− uporządkowanie terenu rozbiórki;
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują

21

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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 wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA
POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
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.
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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” pkt 5.
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.
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.
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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.
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
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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 .
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
2.
PN-/B-06714-17
3.
PN-S-02205:1998
4
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
5. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych Część 2 Załącznik Warszawa 1998
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie wykopów pod fundamenty przeciwwagi oraz fundament
przebudowywanego muru oporowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.
1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.9. 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.
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

Is =

ρd
ρ ds

gdzie:

ρd
ρds

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m3),
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.11. 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).
1.4.12. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
E
I0 = 2
E1
gdzie:
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E1
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998
E2
moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.
1.4.13. 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 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
doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i SSTWiORB.
3. sprzęt
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SSTWiORB D-M-00.00.00 pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. transport
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SSTWiORB D-M-00.00.00 pkt 4.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiału).
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
5. wykonanie robót
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 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.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inżyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
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), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Strefa
Minimalna wartość Is
korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych

1,00
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.
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Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie 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 SSTWiORB i dokumentacji projektowej, 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. 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 SSTWiORB D-M-00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i SSTWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
zapewnienie stateczności skarp,
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp. Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1
Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach
2
Pomiar szerokości dna rowów
3
Pomiar
rzędnych
powierzchni głównych łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach
korpusu ziemnego
o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości
4
Pomiar pochylenia skarp
5
Pomiar
równości
powierzchni
korpusu
6
Pomiar równości skarp
7
Pomiar
spadku
podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu
punktach wątpliwych
8
Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz
nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1
cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia
wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
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Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1
cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia
należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
8. odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 pkt 8.
Roboty ziemne 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 SSTWiORB D-M-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zagęszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkładzie,
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywację terenu.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
7. BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW STABILIZOWANYCH
CEMENTEM
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 związanych z wykonywaniem
ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA
POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-EN-13242:2004 oraz WT-5 2010
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych Wymagania Techniczne..
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku
ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.3. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również
dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.
1.4.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - warstwa zagęszczonej mieszanki cementowogruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części
nawierzchni drogowej.
1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - warstwa zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
której układana jest warstwa podbudowy.
1.4.6. Pozostałe określenia 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. Cement
Należy stosować cement CEM I 32,5N, CEM II 32,5N lub CEM III 32,5N wg PN-EN-197-1:2002
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN-197-1:2002
Lp.

Właściwości

Wymagania

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 – 52,5

30

3

4

Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

60
12

Stałość objętości, mm, nie więcej niż

10

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN-196-3:2009, PN-EN 196-1:2006.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za
zgodą Inżyniera/Kierownika projektu tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
2.3. Kruszywa
Przydatność kruszywa przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wymagań
zawartych w WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych Wymagania
Techniczne – rozdział 5 – podrozdział 5.1.1, tablica 5.1 kolumna 3 (podbudowa pomocnicza i podłoże ulepszone
dla dróg KR1 – KR6)
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie
próbek gruntu stabilizowanego cementem.
2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN-1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie
próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza
przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6. Dodatki ulepszające
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki ulepszające:
− wapno wg PN-B-30020:1999,
− popioły lotne wg PN-S-96035:1997,
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu,
posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.7. Kruszywo stabilizowane cementem
Wymagania dla kruszywa stabilizowanego cementem określają WT-5 mieszanki związane spoiwem
hydraulicznym do dróg krajowych wymagania techniczne – rozdział 5 podrozdział 5.3.3 , tablica 5.5
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 podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwami
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− mieszarek stacjonarnych,
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w
miejscach trudnodostępnych,
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
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport wapna powinien odbywać się zgodnie z PN-B-30020:1999.
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Transport popiołów lotnych powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96035:1997.
Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
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. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SSTWiORB D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania ulepszonego podłoża 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/Kierownika projektu.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż co 10 m.
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle
linie krawędzi układanej warstwy
według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna
odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się
pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.
5.3. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inżyniera/Kierownika projektu po wstępnych próbach. W mieszarkach typu
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby
zapewnić jednorodność mieszanki.
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu.
5.4 Zagęszczanie warstwy stabilizacji
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i
poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera/Kierownika projektu.
Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
Wilgotność mieszanki podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ±1% jej
wartości.
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych lub przy użyciu płyt wibracyjnych
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie
zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez
wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012:1997. Dopuszcza się oznaczenie 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.
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Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i
ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.5. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża
Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinno być utrzymywane w dobrym
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu, gotowe ulepszone
podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę
robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża uszkodzonych
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli
wystąpi możliwość uszkodzenia ulepszonego podłoża.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
5.6. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,
skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera/Kierownika projektu,
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości co
najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą
być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera/Kierownika
projektu.
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 powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.
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 lub ulepszonego podłoża
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość badań i pomiarów
Częstotliwość badań
Maksymalna
Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba powierzchnia
badań na dziennej podbudowy
lub
działce roboczej
ulepszonego podłoża przypadająca
na jedno badanie
1
Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2
600 m2
2
Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3
Zagęszczenie warstwy
4
Grubość warstwy podbudowy lub ulepszonego podłoża
3
400 m2
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5

Wytrzymałość na ściskanie 7 i 28-dniowa przy stabilizacji 6 próbek
cementem

6

Badanie cementu,

7
8

Badanie wody
Badanie właściwości gruntu lub kruszywa

400 m2

przy projektowaniu składu mieszanki i
przy każdej zmianie
dla każdego wątpliwego źródła
dla każdej partii i przy każdej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszej SSTWiORB.
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki,
z tolerancją ±1% jej wartości.
6.3.4. Zagęszczenie warstwy
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. Dopuszcza się oznaczenie zagęszczenia dowolną metodą z BN77/8931-12 .
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
6.3.7. Grubość warstwy ulepszonego podłoża
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi.
Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm.
Projektowane grubości warstwy:
− Dla poszerzenia jezdni – 25 cm
− Dla chodnika – 10 cm
− Dla zatoki autobusowej – 25 cm
6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań
należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6
sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji
spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszej SSTWiORB
6.3.9. Mrozoodporność
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom
zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszej SSTWiORB.
6.3.10. Badanie spoiwa
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w pkt 2 niniejszej SSTWiORB
6.3.11. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN-1008:2004 .
6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa
Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszej SSTWiORB.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego podłoża stabilizowanego
cementem
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 2.
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża stabilizowanego
cementem
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m

1
Szerokość
2
Równość podłużna
3
Równość poprzeczna
4
Spadki poprzeczne*)
5
Rzędne wysokościowe
6
Ukształtowanie osi w planie*)
7
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość ulepszonego podłoża
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Równość ulepszonego podłoża
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą .
Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm .
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża
Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5
cm.
6.4.7. Grubość ulepszonego podłoża
Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +10%, -15%.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Jeżeli szerokość ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ulepszone podłoże przez
zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.
6.5.2. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę ulepszonego
podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o
odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w niniejszej SSTWiORB to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt
Wykonawcy.
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) ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
cementem
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SSTWiORB i wymaganiami Inżyniera/Kierownika
projektu, 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 ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
− pielęgnacja wykonanej warstwy
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
PN-EN-196-1:2006
2.
PN-EN-196-3:2009
3.
PN-B-04481:1988
4.
PN-EN 13242:2004
5.

PN-B-197-1:2002

6.
7.

PN-B-30020:1997
PN-EN-1008:2004

8.
9.
10.
11.
12.

PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08
BN-77/8931-12

Metody badań cementu Część I Oznaczenie wytrzymałości
Metody badań cementu Część 3 Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Cement. Część I. Skład, wymagania i kryteria zgodności cementów powszechnego
użytku
Wapno
Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przedatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Wodorotlenek sodowy techniczny
Chlorek wapniowy techniczny
Drogi samochodowe. Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

1.2 Inne dokumenty
13. WT-5 20010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych Wymagania Techniczne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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 związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA
POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:2004 oraz WT-4 2010
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych Wymagania Techniczne.
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 oraz chodnika .
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 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
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
Kruszywa do podbudów winny odpowiadać wymaganiom WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg
krajowych Wymagania Techniczne rozdział 6 oraz rozdziału 5 - tablicy 5.1, kolumna 7 (podbudowa zasadnicza
nawierzchni drogowej obciążonej ruchem KR1 – KR2)
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 podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
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c) 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 SSTWiORB 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.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SSTWiORB D-04.05.01 „Ulepszone
podłoże stabilizowane cementem”.
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/Kierownika projektu.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa
rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. 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. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B04481:1988 (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.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu, 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 SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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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/Kierownikowi projektu w celu akceptacji materiałów.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SSTWiORB.
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
Częstotliwość badań
Minimalna
liczba Maksymalna
Lp. Wyszczególnienie badań
badań na dziennej powierzchnia
działce roboczej
podbudowy
przypadająca
na
jedno
badanie (m2)
1
Uziarnienie mieszanki
2
Wilgotność mieszanki
2
600
3
Zagęszczenie warstwy
10 próbek
na 10000 m2
4
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
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/Kierownikowi projektu.
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-06714-17:1977.
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 wytycznych GDDKiA - pisma DODP-22/4100/215/98 i nie rzadziej niż raz na
5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera/Kierownika projektu.
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.
E2

≤ 2,2

E1

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/Kierownika projektu.
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.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Szerokość podbudowy
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 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
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7

Grubość podbudowy

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

8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
- ugięcie sprężyste
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.
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
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 wytycznych GDDKiA – pisma DODP-22/4100/215/98 powinien być zgodny z
podanym w tablicy 4,
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Za zgodą Inżyniera/kierownika projektu dopuszcza się prowadzenie badań przy zastosowaniu lekkiej płyty
dynamicznej ZFG-02 zgodnie z Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych Część
2 Załącznik, Warszawa 1998. Korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi przy pomocy płyty dynamicznej, a
wymaganiami niniejszej SST należy dokonać empirycznie poprzez porównanie wyników otrzymanych płytą
dynamiczną i płytą VSS. Uzyskany wskaźnik będzie podstawą do przeliczenia wyników uzyskanych płytą
dynamiczną na wtórne moduły odkształcenia. Przeliczone wyniki należy porównać z wymaganiami w tablicy 4
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Minimalny moduł odkształz kruszywa o Wskaźnik
Maksymalne
ugięcie cenia mierzony płytą o
wskaźniku
zagęszczenia sprężyste pod kołem, mm
średnicy 30 cm, MPa
wnoś
nie IS nie
mniejszym
mniejszy niż
niż, %
40 kN
50 kN
od
od drugiego
pierwszego
obciążenia
obciążenia
E2
E1
Podbudowa 1,0
Nie określa Nie
określa 60
120
chodnika
1,03
się
się
100
180
Podbudowa
1,10
1,20
jezdni

40

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/Kierownika projektu, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty 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/Kierownika projektu.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SSTWiORB i wymaganiami Inżyniera/Kierownika
projektu, 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 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.
PN-B-04481:1988
2
PN-B-11111:1996

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
PN-S-96035:1997 Popioły lotne
PN-EN
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
13242:2004
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-70/8931-06
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
16 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
17 Instrukcja Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM Warszawa 1998
18 WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych Wymagania techniczne
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE 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 ze ścinaniem i uzupełnianiem
poboczy gruntowych .
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA
POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze ścinaniem
zawyżonych poboczy i uzupełnianiem zaniżonych poboczy.
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
Do uzupełnienia poboczy należy użyć frezowiny z rozbiórki nawierzchni bitumicznej
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 i frezowiny.
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/Kierownikiem projektu.
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 0,98
maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
5.3. Uzupełnianie poboczy
Pobocza należy uzupełnić materiałem określonym w pkt 2.2 niniejszej SSTWiORB. 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
Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku
krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika
projektu. 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 0,98 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 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
Częstotliwość badań
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
1
Wilgotność optymalna gruntu w ściętym 2 próbki
poboczu
2
Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub 2 razy na 1 km
uzupełnianych poboczach
6.3. 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
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.
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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/Kierownika projektu, 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”
pkt9.
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
10.1. Normy
1. PN-B-04481:1988
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.
10.2. Inne materiały
4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D.05.03.12. NAWIERZCHNIA Z ASFALTU TWARDOLANEGO
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem nawierzchni z asfaltu twardolanego w związku z inwestycją pn. ,, PRZEBUDOWA
CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach krajowych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy wiążącej i
nawierzchni z asfaltu twardolanego na podbudowie betonowej drogi obejmują :
- ułożenie warstwy wiążąco-ochronnej grubości 4,0 cm z asfaltu twardolanego na podbudowie
betonowej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o
składzie i uziarnieniu.

określonym

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Asfalt twardolany - wbudowana mechanicznie mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości
wypełniacza, wytworzona w otaczarce, nie wymagająca zagęszczenia w czasie wbudowywania.
1.4.4. Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.5. Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu
1 uzyskiwanych parametrów technicznych robót.
1.4.6. Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 12591:2004[7].
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2.3. Polimeroasfalt
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT-PAD-2003 IBDiM [14] i posiadać aprobatę techniczną wydaną
przez upoważnioną jednostkę.
Należy stosować polimeroasfalt DE 30C - wymagania jak w TWT-PAD-2003, Zeszyt 65
Lp.

Właściwości

2.
3.
4.

Elastomeroasfalt DE 30 C

Badania wg

Penetracj a w temperaturze 25oC, 0,1 mm 20^45

1.

Temperatura mięknienia, oC 73
Temperatura łamliwości, oC, nie więcej niż -13
Ciągliwość w temperaturze:
15T,
25oC cm, nie mniej niż
Gęstość w temperaturze 25oC, g/cm3
Temperatura zapłonu, oC, nie mniej niż
Nawrót sprężysty w temperaturze 25oC, %, nie mniej niż

5.
6.
7.

40

Zgodnie z
Aprobatą
Techniczną

1,0-1,1
200
80

Po odparowaniu
8. Względna zmiana masy, % m/m, nie więcej niż 1,0
9.
Zmiana temperatury mięknienia
- wzrost, oC, nie więcej niż
- spadek, oC, nie więcej niż
10.
Zmiana penetracji w 25oC
- wzrost, %, nie więcej niż
- spadek, %, nie więcej niż
11.
Ciągliwość w temperaturze:
15oC,
25oC, nie mniej niż
12. Nawrót sprężysty w temperaturze 25oC, %, nie mniej niż 80

4,5
4,0

Zgodnie z
Aprobatą
Techniczną

30
10
20

Asfalt naturalny w ilości około 20% użytego lepiszcza.
2.4. Wypełniacz
Tabela

Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej i wiążącej z asfaltu twardolanego
Wymagania w zależności od
Punkt WT-1
kategorii ruchu
Właściwości kruszywa
Kruszywa
KR1 - KR6
2008
5.2.1.

Uziarnienie według PN-EN 933-10;

zgodne z tablicą 24

5.2.2.

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:

MBF10

5.3.1.

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:

1 %(m/m)

5.3.2

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producenta

5.4.1.
5.4.2.
5.5.1.
5.5.3.
5.5.4.

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu
według PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1,
wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1,
kategoria nie wyższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PNEN 196-21, kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:
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V28/45
Ar&b8/25

CC70
Ka2°, Ka10, Ka Deklarowana

5.6.2.

„Liczba asfaltowa" według PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

-^^Deklarowana

2.5. Kruszywo
Tabela

Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej i wiążącej z asfaltu twardolanego

Punkt WT-1
Kruszywa
2008

4.1.3.
4.1.4.
4.1.6.

Wymagania w zależności od
kategorii ruchu
KR1- KR2
KR3-KR4
KR5-KR6

Właściwości kruszywa

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa
niż:
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż
według kategorii:
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie
wyższa niż

4.1.8.

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PNEN 933-4; kategoria nie wyższa niż:

4.1.9.

Procentowa zawartość ziaren
o powierzchni
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według
PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:

GC85/20

GC90/15
G

G20/15

lub SI25

c

25/15

lub SI20

C95/1

C95/1

^ D eklarowana

4.2.2.

4.2.3.
4.3.1.

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy
PN-EN 1097-2, rozdział 5; kategoria nie niższa niż:
•
grupa kruszyw A (tablica 8.1.)
•
grupa kruszyw B (tablica 8.1.)
Odporność na polerowanie kruszywa według PN-EN
1097-8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9:

LA25
LA30

LA

LA

25

30

PSV

PSV50

Deklarowana

deklarowana przez producenta

4.3.3.

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 10973:

4.4.1.

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B;
kategoria nie wyższa niż:

4.4.2.

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, załącznik B,
w 1% NaCl, kategoria nie wyższa niż:

-^NaCl7

4.4.5.

„Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN-EN 1367-3,
wymagana kategoria:

SBLA

4.5.2.

Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny
według PN-EN 932-3:

4.5.3.

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1
p.14.2; kategoria nie wyższa niż:

4.6.1.

Rozpad
krzemianowy
żużla
wielkopiecowego
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1
p.19.1:
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LA20

LA25

deklarowana przez producenta

^cm0,5

a)

deklarowany przez producenta

«LPC0,1

wymagana odporność

4.6.2.

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.2

4.6.3.

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego
według PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa
niż:

wymagana odporność

Jeżeli nasiąkliwość jest większa, to należy badać mrozoodporność według p. 4.4.2.
Tabela

Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy ścieralnej i wiążącej z asfaltu
twardolanego
Wymagania w zależności od
Punkt WT-1
kategorii ruchu
Właściwości kruszywa
Kruszywa
KR1- KR2
KR3-KR6
2008
4.1.3.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.10.

GF85

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według
kategorii:
Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie
wyższa niż:
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa
niż:
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6,
rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:

4.3.1.

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

4.5.3.

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.
14.2, kategoria nie wyższa niż:

GTCNR

GTC20

MBF10
^csDeklarowana

deklarowana przez producenta
«LPC0,1

Do uszorstnienia warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego, jeżeli układana na nim będzie warstwa
ścieralna z SMA, należy zastosować grys o uziarnieniu 2^5 lub 5^8 mm w ilości 2-3kg/m2
Do uszorstnienia warstwy ścieralnej z asfaltu twardolanego należy stosować grys o uziarnieniu 4^6,3 lub
5^8 mm w ilości od 15 do 18 kg/m .
2.5. Materiał do uszczelnienia
Do wykonania uszczelnienia należy stosować topliwą taśmę samoprzylepną lub lepiszcze asfaltowe. Dla
materiału Wykonawca przedstawi Polską Normę, aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską
aprobatę techniczną oraz atest producenta.
2.6. Dostawa materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót, zgodnie z ustaleniami określonymi w
specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest
zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw poszczególnych asortymentów
materiałów oraz ustalonych badań kontrolnych.
Pochodzenie i jakość kruszywa powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera na podstawie
wyników badań kontrolnych wg pktu 6. Zmiana producenta lepiszcza, jak i zmiana źródła pozyskania kruszyw w
trakcie trwania robót, wymaga akceptacji Inżyniera i wymaga opracowania nowej recepty na mieszankę betonu
asfaltowego i jej zatwierdzenia.
2.7. Składowanie materiałów
2.7.1.Składowanie kruszyw
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Sposób składowania kruszyw powinien je zabezpieczać przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z
innymi asortymentami materiału kamiennego. Powierzchnia składowania powinna zapewniać możliwość
zgromadzenia materiałów w ilościach zabezpieczających ciągłość produkcji.
Warunki składowania, lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny uzyskać akceptację
Inżyniera.
2.7.2. Składowanie wypełniacza
Warunki składowania, lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny uzyskać akceptację
Inżyniera. Sposób składowania musi zabezpieczać przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz należy przechowywać w silosach stalowych w ilościach zabezpieczających ciągłość produkcji.
2.8. Krawężniki
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni z asfaltu twardolanego powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w PN-B-11213:1997 [5], BN-80/6775-03/04 [ 11].
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z asfaltu twardolanego
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z asfaltu twardolanego, powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-

otaczarek wyposażonych dodatkowo w suszarkę do podgrzewania wypełniacza,
samochodów samowyładowczych do transportu mieszanki,
kotłów transportowych,
układarek na podwoziu gąsienicowym lub kołowym,
sprzętu do ręcznego wykończenia przy krawężnikach i urządzeniach instalacyjnych
(taczek, żelazek, gładzików, łopat, szczotek itp.).

Pożądane jest aby układarka asfaltu twardolanego zawierała:
-

płytę rozścielającą masę,
podgrzewaną belkę wibracyjną, profilującą i zagęszczającą nawierzchnię,
zespół napędowy z systemem hydraulicznego sterowania profilu poprzecznego,
sprzężoną z układarką rozsypywarkę grysów lakierowanych.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [6].
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem.
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4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Asfalt twardolany Do transportu asfaltu twardolanego można
stosować:
-

kotły transportowe montowane na samochodach samowyładowczych,
samochody termosy z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do
wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
-

doborze składników mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilości asfaltu,

-

określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. Projekt

mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:
-

źródło wszystkich zastosowanych materiałów,
proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,

-

rzędne krzywych uziarnienia,
wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie ich z
wymaganiami specyfikacji,
wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,
temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.

-

Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez Inżyniera do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. Jeżeli obie warstwy
zaprojektowano z asfaltu twardolanego, to skład i materiały do mieszanki każdej z warstw były takie same.
Nawierzchnia na obiekcie mostowym powinna być możliwie tak zaprojektowana, aby charakteryzowała
się zbliżonymi cechami powierzchniowymi, a zwłaszcza właściwościami przeciwpoślizgowymi
(współczynnikiem tarcia i teksturą) do nawierzchni na dojazdach. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to można
wyróżnić nawierzchnię obiektu mostowego pod względem kolorystycznym.
Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości asfaltu
podano w tablicy 2.
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z asfaltu twardolanego
przedstawiono na rysunkach od Ido 3.
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i warstwy ścieralnej z asfaltu twardolanego podano w tablicy
3.
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej asfaltu twardolanego od 0 do 16 mm do warstwy nawierzchni
drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

0,075

0.15

0,18

0,3 0,42

0,85

2

4

6,3 8 9,6
12,8

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
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16
25 38,1
20 31,5

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych
mineralno
i warstwy z asfaltu twardolanego
Lp.

Właściwo
ściwości

2

Penetracja
racja stemplem o powierzchni 5 cm2 i nacisku 525 N, w
temperaturze 40oC po 30 min obciążenia
obciąż
kostek (7 cm* 7cmx7cm),
mm [13]
Przyrost penetracji po następnych
pnych 30 min, mm

3

Kruszywo do uszorstnienia, grys od 2^5 mm lub 5^8 mm, kg/m2

1

Wymagania wobec MMA i warstwy dla
kategorii ruchu KR3 do KR6
od 1,0 do 3,5

£ 0,4
od 2,0 do 3,0

5.3. Wytwarzanie asfaltu twardolanego
Asfalt twardolany powinien być wytwarzany w otaczarce.
Dozowanie asfaltu i składników mineralnych powinno być
by wagowe i odbywać sięę automatycznie, zgodnie
z receptą.
Dokładność dozowania poszczególnych składników
s
powinna być następująca:
polimeroasfalt (asfalt)± 0,3 % m/m,
wypełniacz ± 1,0 % m/m,
kruszywo ± 2,5 % m/m.
Produkcja asfaltu twardolanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczególnych jego
składników (kruszywo, wypełniacz, asfalt),
asfalt) a następnie
pnie dozowaniu ich do mieszalnika i otoczeniu lepiszczem.
Kolejność dozowania składników do mieszalnika jest nast
następująca:
ca: kruszywo grube, kruszywo średnie,
kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu - asfalt.
Mieszanie składników powinno odbywać
od
się do czasu uzyskania jednorodnej, pod względem
wzgl
wyglądu i
konsystencji, mieszanki; wszystkie ziarna powinny być
by dokładnie otoczone asfaltem.
Zaleca się stosowanie dodatku obniżającego
obni
lepkość lepiszcza i temperaturę asfaltu twardolanego. Dodatek
ten powinien powodować obniżenie lepkości
lepko
lepiszcza i poprawę urabialności
ści mieszanki w czasie
wbudowywania „na gorąco",
co", a po ostygni
ostygnięciu mieszanki nie powinien pogarszać odporności
odporno
nawierzchni na
deformacje trwałe. Dla dodatku obniżającego
obni
lepkość Wykonawca przedstawi
rzedstawi Polską
Polsk Normę, aprobatę
techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską
europejsk aprobatę techniczną.
53

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (izolacja na płycie betonowej) powinno posiadać projektowany profil, a powierzchnia jego musi
być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasek, błoto, kurz, rozlane paliwo,
itp.). Do usuwania zanieczyszczeń należy stosować szczotki mechaniczne i ręczne oraz sprzęt pneumatyczny
(dmuchawy, odkurzacze
itp.).
Podłoże nie powinno być skrapiane lepiszczem asfaltowym przed ułożeniem na nim warstwy asfaltu
twardolanego.
Brzegi krawężników oraz innych urządzeń instalacyjnych jak włazy, wpusty itp. powinny być przed
ułożeniem asfaltu twardolanego posmarowane lepiszczem asfaltowym (gorący asfalt drogowy D 50/70, emulsja
kationowa).
Tablica. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą i ścieralną
Lp.

Klasa drogi na
obiekcie

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę
wiążącą

2 Drogi klasy Z

12

5.5. Warunki przystąpienia do robót
Asfalt twardolany nie może być układany w temperaturze otoczenia niższej niż + 5o C. Nie dopuszcza się
układania asfaltu lanego podczas opadów atmosferycznych oraz na oblodzonych powierzchniach.
5.6. Zarób próbny
Przed przystąpieniem do produkcji asfaltu twardolanego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w
obecności Inspektora Nadzoru zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną receptę. Z próbnego zarobu należy
pobrać co najmniej 2 próbki ogólne o wadze od 3 do 4 kg, z których należy wydzielić 2 próbki laboratoryjne o
wadze nie mniejszej niż 0,5 kg każda. Przygotowane próbki laboratoryjne należy poddać ekstrakcji i określić
zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej.
Z mieszanki mineralnej, po wyekstrahowaniu asfaltu, należy wykonać analizę sitową i sprawdzić
zgodność składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia.
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego
podano w tablicy 4.
Tablica 4.

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni dróg o
kategorii ruchu od KR3 do KR6
± 4,0

Lp.
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 25,0
20,0 16,0 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 Ziarna pozostaj ące na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach #
0,075mm
4 Asfalt

± 2,0
± 1,5
± 0,3

5.7. Wykonanie warstwy z asfaltu twardolanego
Mieszankę asfaltu twardolanego należy wbudować w sposób mechaniczny, przy użyciu układarki.
Układanie ręczne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest możliwe wbudowanie jej przy
pomocy układarki.
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością.
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Temperatura wytwarzania mieszanki asfaltu twardolanego : -

z polimeroasfaltem wg wymagań producenta.

Temperatura wbudowywania powinna być zbliżona do górnej temperatury wytwarzania. W uzasadnionych
przypadkach może być wyższa o 30°C.
Zaleca się układanie asfaltu twardolanego całą szerokością jezdni. W przypadku układania częścią
szerokości jezdni złącza podłużne warstwy wiążącej i ścieralnej powinny być przesunięte względem siebie o co
najmniej 10 cm. Złącze należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą powierzchnię. W razie potrzeby do
rozgrzania krawędzi można stosować promienniki podczerwieni. Do wykonywania złącz można stosować, za
zgodą Inspektora Nadzoru, samoprzylepne taśmy asfaltowo-kauczukowe, które przylepia się do obciętej
krawędzi. Taśmy te muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną.
Do uszorstnienia warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego, jeżeli na niej będzie układana warstwa
ścieralna z SMA, należy zastosować grys o uziarnieniu 2^5 lub 5^8 mm w ilości
22
2
2 kg/m do 3 kg/m2. Grys powinien być otoczony asfaltem w ilości 0,6 do 0,8 % m/m. Do uszorstnienia warstwy
ścieralnej z asfaltu twardolanego należy stosować grys o uziarnieniu 4^6,3 lub 5^8 mm w ilości od 15 do 18
kg/m . Dokładną ilość grysu należy ustalić po wykonaniu odcinka próbnego.
Do układania warstwy ścieralnej można przystąpić po ostygnięciu warstwy wiążącej do temperatury
otoczenia.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji asfaltu twardolanego i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru, w
celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z asfaltu twardolanego
podano w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z asfaltu twardolanego

Lp.
1

Wyszczególnienie badań

2

Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowj
pobranej w wytwórni
Właściwości asfaltu

3

Właściwości wypełniacza

4

Właściwości kruszywa

5

Temperatura składników mieszanki mineralnej
dozowanych do mieszalnika

6
7

Temperatura asfaltu twardolanego
Wygląd mieszanki asfaltu twardolanego

Częstotliwość badań Minimalna
liczba badań na dziennej działce
roboczej
1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki
przy produkcji ponad 500 Mg
dla każdej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg
przy każdej zmianie
dozór ciągły
przy każdym załadunku do kotła transportowego i w
czasie wbudowywania
jw.
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8

jeden raz dziennie

Właściwości mieszanki asfaltu twardolanego pobranej
w wytwórni

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie to polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [ 8 ]. Wyniki powinny być zgodne z
receptą laboratoryjną, z tolerancją określoną w tablicy 4. Dopuszcza się wykonanie badań innymi
równoważnymi metodami.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność.
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie należy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralnej
Pomiar polega na dokonaniu odczytu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na
otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury asfaltu twardolanego powinien być dokonywany:
po załadunku do kotła transportowego ,
w czasie wbudowywania w nawierzchnię.
Pomiar należy wykonywać przy użyciu termometru z dokładnością ± 2o C
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST (na podstawie Aprobaty
Technicznej).
6.3.8. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Należy określić penetrację stemplem na próbkach o wymiarach 7x7x7 cm wg [13].
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z asfaltu twardolanego
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 nawierzchni z asfaltu twardolanego
Lp.

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

Wyszczególnienie badań

1

Szerokość warstwy

co 10 m, co najmniej 2 razy dla obiektu

2

Równość podłużna

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3

Równość poprzeczna warstwy
1

nie rzadziej niż co 5 m

4

Spadki poprzeczne warstwy*-

każdy pas ruchu co 10 m, co najmniej 5 razy dla obiektu

5

Rzędne wysokościowe warstwy osi podłużnej i
krawędzi

6

Ukształtowanie osi w planie*-

7

Grubość warstwy, wolna przestrzeń oraz wskaźnik minimum 1 badanie z każdej strony obiektu
zagęszczenia

8

Złącza podłużne i poprzeczne

cała długość złącza

9

Obramowanie warstwy

cała długość

10

Wygląd warstwy

ocena ciągła

co 20 m - na odcinkach prostych
co 10 m - na odcinkach krzywoliniowych
lub wg dokumentacji budowy
Na początku i na końcu odcinka
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych.

6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
6.4.3.1. Równość podłużna warstwy
Do oceny równości podłużnej należy zastosować profilometryczną metodę pomiaru umożliwiającą
obliczenie wskaźnika równości IRI. Stosowanie łaty czterometrowej i klina dopuszcza się do oceny równości
podłużnej dla nawierzchni obiektów w ciągu dróg klasy Z oraz tych elementów nawierzchni obiektów w ciągu
dróg wyższych klas, dla których Inżynier zadecyduje, że nie można wykorzystać innych metod.
Do profilometrycznych pomiarów równości podłużnej powinien być wykorzystywany sprzęt
umożliwiający rejestrację, z błędem pomiaru nie większym niż 1,0 mm, profilu podłużnego o
charakterystycznych długościach mieszczących się w przedziale od 0,5 m do 50 m. Wartość IRI oblicza się nie
rzadziej niż co 50 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których nie można
przekroczyć na 50 %, 80 % i 100 %
długości badanego odcinka nawierzchni. Wartości wskaźnika, wyrażone w mm/m, określa tablica 10.
Tablica 10. Wartość wskaźnika IRI (w mm/m)
Klasa drogi

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

50 %

80 %

100 %

wiążąca

£ 3,4

£ 4,8

£ 6,8

Z

Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca sumą
wartości średniej E (IRI) i odchylenia standardowego D: E(IRI)+D nie powinna przekroczyć wartości
odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka nawierzchni.
W wypadku gdy konieczne jest stosowanie łaty i klina, określonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje
się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości,
które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95% oraz 100% liczby wszystkich
pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a
mierzoną powierzchnią. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tablica 11.
Tablica 11. Wartości odchyleń równości (w mm)
Procent liczby pomiarów

Rodzaj warstwy
konstrukcyjnej

95 %

100 %

wiążąca

£9

£ 10

6.4.3.2. Równość poprzeczna
Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda równoważna metodzie
z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej
niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona
przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90 % i
100 % albo 95 % i 100 % liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza
największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w
mm, określa tablica 13.
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Tablica 13. Wartości odchyleń równości poprzecznej
Klasa
drogi

Rodzaj warstwy
konstrukcyjnej

Odchylenia równości poprzecznej w mm dla
procentu liczby pomiarów
90 %
95 %
100 %

Z
wiążąca

£9

-

£ 12

W przypadku mierzenia nierówności warstwy wg BN-68/8931-04 lub równoważnej, nierówności
poprzeczne nie powinny być większe od podanych w tablicy 11.
Wymagania dotyczące równości podłużnej i poprzecznej powinny być spełnione w trakcie wykonywania
robót i po ich zakończeniu.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacja projektową z tolerancją ± 5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową z tolerancją ± 10%.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na oględzinach
zewnętrznych. Złącza powinny być dobrze związane i zatarte.
6.4.9. Obramowanie warstwy
Sprawdzenie wykonuje się przez oględziny i pomiar przymiarem z podziałką milimetrową. Przy
opornikach drogowych nawierzchnia powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad powierzchnię i być równo
obcięta.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z asfaltu twardolanego.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000[9] dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z asfaltu twardolanego obejmuje:
-

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oczyszczenie podłoża,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie asfaltu twardolanego i jego transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
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-

rozłożenie asfaltu twardolanego,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem lub topliwą taśmą asfaltową,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy związane
1-3 PN-EN 13043:2004 1-3 , PN-EN 13043:2004/ AC:2004
4. PN-B-11115:1998
5. PN-B-11213:1997
6. PN-C-04024: 1991 7 PN-EN 12591:2004
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PN-S-04001: 1967
PN-EN 13108-6:2008
PN-S-96504: 1961
BN-80/6775-03/04
BN-68/8931-04
DIN 1996 część 13

10.2. Polskie Normy - wycofane lub zastąpione
-7. PN-C-96170:1965
-9. PN-S-96025:2000

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

10.3. Inne dokumenty
14. Tymczasowe wytyczne techniczne: Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-2003. Informacje, instrukcje zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 2003
15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
17. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM Warszawa, 1999
18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).
19. WT-1 Wymagania Techniczne 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń na drogach publicznych GDDKiA, Warszawa, 2008
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D – 05.03.13A NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWOGRYSOWEJ (SMA) WG PN-EN
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 wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki
mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA) dla dróg kategorii ruchu KR5 – KR6.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji zadania ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy ścieralnej z mieszanki SMA wg PN-EN 13108-5:2008 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
oraz WT-2 2010 Mieszanki mineralno asfaltowe Wymagania techniczne, dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki SMA przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest
prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.
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, wyróżniające tę
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.
1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) – mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciągłym
uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego zaprawą mastyksową.
1.4.6. Dodatek stabilizujący – stabilizator mastyksu, zapobiegający spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren
kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.
1.4.7. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
1.4.8. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.9. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie
0,063 mm.
1.4.10. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.11. 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).
1.4.12. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.13. 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, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2. Warstwę ścieralną projektuje się dla kategorii ruchu KR5
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2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować polimeroasfalt PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023
Polimeroasfalt powinien spełniać wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023:2010
Asfalt
modyfikowanych
Jed
Wymaganie
Metoda
Właściwość
nostk polimerami (PMB)
podstawowe
badania
45/80 – 55
a
wymaganie
klasa
1
2
3
4
5
6
Konsystencja
w
Penetracja
0,1
pośrednich temperaturach
PN-EN 1426:2009
45-80
4
w 25°C
mm
eksploatacyjnych
Konsystencja
w
wysokich temperaturach Temperatura mięknienia
PN-EN 1427:2009
°C
≥ 55
7
eksploatacyjnych
≥1
Siła
rozciągania
(mała PN-EN 13589:2008
4
J/cm2
w 5°C
prędkość rozciągania)
PN-EN 13703:2009
Siła rozciągania w 5°C (duża PN-EN 13587:2010
Kohezja
J/cm2 NPDa
0
prędkość rozciągania)
PN-EN 13703:2009
Wahadło
Vialit
(metoda
PN-EN 13588:2009 J/cm2 NPDa
0
uderzenia)
%
≥ 0,5
3
Stałość
konsystencji Zmiana masy
(Odporność na starzenie)
Pozostała penetracja
PN-EN 1426:2009
%
≥ 60
7
wg PN-EN 12607-1 lub - Wzrost
temperatury
PN-EN 1427:2009
°C
≤8
2
3
mięknienia
Inne właściwości
Temperatura zapłonu
PN-EN ISO 2592
°C
≥ 235
3
Temperatura łamliwości
PN-EN 12593:2009 °C
≤ -12
6
Nawrót sprężysty w 25°C
≥ 50
5
PN-EN 13398:2010 %
Nawrót sprężysty w 10°C
NPDa
0
PN-EN 14023:2010
Zakres plastyczności
°C
TBRb
1
Wymagania
Punkt 5.1.9
dodatkowe
Stabilność magazynowania.
PN-EN 13399:2010
Różnica
temperatur
°C
≤5
2
PN-EN 1427 :2009
mięknienia
Stabilność magazynowania. PN-EN 13399:2010 0,1
0
NPDa
Różnica penetracji
PN-EN 1426:2009
mm
Spadek
temperatury PN-EN
12607mięknienia po starzeniu wg 1:2009
°C
TBRb
1
PN-EN 12607-1 lub -3
PN-EN 1427:2009
Nawrót sprężysty w 25°C po
Wymagania
starzeniu wg PN-EN 12607-1
≥ 50
4
dodatkowe
PN-EN
12607lub -3
1:2009
%
Nawrót sprężysty w 10°C po
PN-EN 13398:2010
starzeniu wg PN-EN 12607-1
NPDa
0
lub -3
a
NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b
TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)
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 mieszanki SMA
Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące
kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – rozdział 6 – punkt 6.4, tablica 16 ,
tablica 17, tablica 18
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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. Kruszywo do uszorstnienia
W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej
użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z
przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i dokładnie przywałować
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2
Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3.
Tablica 2. Wymagania dotyczące kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy ścieralnej z
SMA
Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości, rozdz. - rozdział
Właściwości
Metoda
Punkt
Wymagania wg WT-1
kruszywa
badania
WT-1
dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm
Uziarnienie
PN-EN 933-1
4.1.3
kat. GC 90/10
kat. f1 , tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 1%
Zawartość pyłu
PN-EN 933-1
4.1.6
(m/m)
PN-EN 1097-6,
Gęstość ziaren
4.3.1
deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8, 9
kat. mLPC 0,1, tj. zawartość zanieczyszczeń o
Grube zanieczyszczenia lekkie, PN-EN 1744-1
4.5.3
wymiarze większym od 2 mm poinna wynosić
kat. nie wyższa niż
p. 14.2
≤ 0,1 % (m/m)
2.5. Stabilizator mastyksu
W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA
zaleca się stosowanie stabilizatorów, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe,
spełniające wymagania określone przez producenta. Włókna te mogą być stosowane także w postaci granulatu,
w tym ze środkiem wiążącym.
Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie wymagania
spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje spływności lepiszcza
z ziaren kruszywa.
2.6. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki SMA na działanie wody,
należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość
przyczepności określona według PN-EN 12697-11:2009, metoda C 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.
2.7. 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 13808:2010 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niż 15 mm
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 12591:2010, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023:2010 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
2.8. 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 13808:2010 i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 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.
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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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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, z możliwością dozowania
stabilizatora mastyksu,
− układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
− skrapiarka,
− walce stalowe gładkie,
− lekka rozsypywarka kruszywa,
− 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów
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 SMA 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 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt
składu mieszanki SMA.
Warstwę ścieralną projektuje się dla kategorii ruchu KR5
Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawartość lepiszcza oraz orientacyjna zawartość środka
stabilizującego podane są w tablicy 3.
Wymagane właściwości mieszanki SMA podane są w tablicy 4.
Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA
do warstwy ścieralnej
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Przesiew, [% (m/m)]
SMA 11

Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
Orientacyjna zawartość środka stabilizującego, [% (m/m)]

Od

do
100
90
50
35
20
9
8

100
65
45
30
17
12

0,3
1,5
Zawartość lepiszcza, minimum*)
Bmin6,4
*)
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 α według równania:

α=

2, 650

ρd

Tablica 4. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej,
Warunki
Właściwość
zagęszczania wg PN- Metoda i warunki badania
EN 13108-20
Zawartość wolnych C.1.2,ubijanie, 2×50
PN-EN 12697-8:2005, p. 4
przestrzeni
uderzeń
PN-EN 12697-22:2004 metoda B w
Odporność
na C.1.20, wałowanie,
powietrzu, PN-EN 13108-20:2008,
deformacje trwałe
P98-P100
D.1.6, 60°C, 10 000 cykli
PN-EN
12697-12:2008,
Odporność
na C.1.1,ubijanie, 2×25 przechowywanie w 40°C z jednym
działanie wody
uderzeń
cyklem zamrażania, badanie w
15°C
Spływność
PN-EN 12697-18:2007, p. 5
lepiszcza

SMA 11
Vmin2,0
Vmax3,5
WTSAIR0,30
PRDAIR Deklarowane

ITSR90

D0,3

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA
Mieszankę SMA należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania
i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki SMA 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 powinna przekraczać 180°C.
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 niż 210°C
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.
System dozowania dodatków modyfikujących lub stabilizujących powinien zapewnić jednorodność dozowania
dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych dodatków.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę SMA powinno być
na całej powierzchni:
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− ustabilizowane i nośne,
− czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
− wyprofilowane, równe i bez kolein.
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z
pomiaru równości tej warstwy wykonanego metodą z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody
równoważnej przy 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..
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PNEN 14188-1:2010 lub PN-EN 14188-2:2010 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. 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 z mieszanki
SMA, 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 SMA; 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
SMA w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.5.
Transport mieszanki SMA powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 5. Temperatura
otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki
SMA 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 5. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do robót w czasie robót
Warstwa ścieralna
0
+5
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 6.
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Tablica 6. Właściwości warstwy SMA
Projektowana
Typ
i
wymiar grubość
warstwy
mieszanki
technologicznej
[cm]
SMA 11
3,5 ÷ 5,0

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]
≥ 97

Zawartość wolnych
przestrzeni
w
warstwie
[%(v/v)]
3,0 ÷ 6,0

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
mieszanki SMA można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się stosowania wibracji
podczas zagęszczania SMA.
5.7. Połączenia technologiczne
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6
5.8. Uszorstnienie warstwy SMA
Warstwa ścieralna z SMA powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę, dostosowaną do przeznaczenia, np. ze
względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne.
Do zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw z mieszanki
SMA o D < 11 mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki SMA o D ≥ 11
mm można stosować posypkę o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.
Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę odpowiednio wcześnie tak, aby została
wgnieciona w warstwę przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w
miejscach trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie ręczne.
Przy wyborze uziarnienia posypki należy
wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed hałasem. Jeżeli wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów,
należy stosować posypkę o drobniejszym uziarnieniu.
Zalecana ilość posypki do warstwy z mieszanki SMA:
− kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2,
− kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2.
W uzasadnionych wypadkach można nie stosować uszorstnienia, na przykład w celu zmniejszenia hałaśliwości
jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszarów zurbanizowanych.
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:
− 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/Kierownika projektu,
− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/Kierownikowi projektu 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/Kierownika projektu).
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.
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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/Kierownikowi projektu na jego żądanie.
Inżynier/Kierownik projektu może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie
zastrzeżeń Inżynier/Kierownik projektu 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),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– ocena wizualna posypki,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– dokumentacja
działań
podejmowanych
celem
zapewnienia
odpowiednich
właściwości
przeciwpoślizgowych,
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne Inżyniera/Kierownika projektu
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera/Kierownika projektu, 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/Kierownik projektu 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 7
Tablica 7. Rodzaj badań kontrolnych
Lp.
Rodzaj badań
1
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

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

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.
Badaniami arbitrażowymi mogą być objęte również inne właściwości wykonanych robót, w stosunku do których
powstał spór, co do poprawności ich wykonania
Inżynier/Kierownik projektu 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.
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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/Kierownika projektu 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.
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika
zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego.
6.4. Właściwości warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
6.4.1.1. Uwagi ogólne
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.
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).
6.4.1.2. Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Temperatura mięknienia lepiszcza (polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekroczyć 73ºC..
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót sprężysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynieść co najmniej 40%. Dotyczy to również przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu,
przy czym należy wtedy podać wartość wydłużenia.
6.4.1.3. Zawartość lepiszcza
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo
z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem podanych
dopuszczalnych odchyłek w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy (tablica 8). Do
wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).
Tablica 8. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań
zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]
Wymagania
Rodzaj
mieszanki
Mieszanki gruboziarniste
± 0,30
Mieszanki drobnoziarniste
± 0,30
a)
dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do
obliczenia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej
odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki
jak do pojedynczego wyniku badania
6.4.1.4. Uziarnienie
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, w zależności od liczby wyników badań z danego
odcinka budowy. Wyniki badań nie uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).
W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z:
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
– zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
– zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
– zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
– zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,
– zawartość ziaren grubych,,
to żadna próbka nie może wykazywać uziarnienia odbiegającego o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek
podanych w tablicach 9 ÷ 13.
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie.
Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych właściwościach,
np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości tego kruszywa
wynosi:
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– ± 20% w wypadku kruszywa grubego,
– ± 30% w wypadku kruszywa drobnego.
Tablica 9. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%(m/m)]
Wymagania
Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej
Mieszanka gruboziarnista
± 2,0
Mieszanka drobnoziarnista
± 1,5
Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [%(m/m)]
Wymagania
Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej
SMA
± 3,0
Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm [%(m/m)]
Wymagania
Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej
SMA11
± 4,0
Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników
badań zawartości ziaren grubych [%(m/m)]
Wymagania
Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej
Mieszanka gruboziarnista
± 5,0
Mieszanka drobnoziarnista
± 4,0
6.4.1.5. Zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w
p. 5.2 o więcej niż 1,5% (v/v).
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36:2005 oraz ilość wbudowanego materiału na
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości
podane w tablicy 13.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier/Kierownik projektu 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 13. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny
Warstwa asfaltowa SMAa)
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 lub
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 1000 m2 lub
≤ 10
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2
– mały odcinek budowy lub
≤ 15
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2
B – Pojedyncze oznaczenie grubości
≤ 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%
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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 6. Dotyczy to każdego pojedynczego
oznaczenia danej właściwości. Wskaźnik zagęszczenia winien być określony wg PN-EN-13108:20:2008
Załącznik C p. C4 w stosunku do gęstości objętościowej wzorcowej określonej według PN-EN 12697-6:2008.
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie należy określić zgodnie z normą PN-EN 12697-8:2005.
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 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 – załącznik nr 6 pkt.2.2. Wsskaźnik IRI nie może
przekraczać wartości 3,3mm/m, przy czym dla 80% wyników nie może przekraczać 2,0 mm/m, a dla 50%
wyników 1,2mm/m.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej nawierzchni nie
powinny być większe niż 2,9 mm/m. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni,
w prawym śladzie koła.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni 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.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż 6 mm Badanie wykonuje się
według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi winien być określony współczynnik tarcia na
mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, 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 0,47, 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.
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 0,36
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.
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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 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA.
8. ODBIÓR 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, ST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika
projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie niedotrzymania wartości
dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 pkt 9.2.
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 1 m2 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 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 SMA i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,
− 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 STWiORB 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. Przepisy techniczno budowlane
1. 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)
10.2. Normy
2.
3.
4.

PN-EN
19621:1997
PN-EN 459-2:2003
PN-EN 932-3:1999

5.

PN-EN 933-1:2000

6.

PN-EN 933-3:1999

7.

PN-EN 933-4:2008

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
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
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8.

PN-EN 933-5:2000

9.

PN-EN 933-6:2002

10.

PN-EN 933-9:2009

11.

PN-EN
10:2009

933-

12.

PN-EN
2:1010
PN-EN
3:2000
PN-EN
4:2008
PN-EN
5:2008
PN-EN
6:2002
PN-EN
7:2008
PN-EN
8:2009
PN-EN
1:2007
PN-EN
3:2002

1097-

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10971097109710971097109713671367-

21.
22.

PN-EN 1426:2009
PN-EN 1427:2009

23.

PN-EN 1428:2009

24.

PN-EN 1429:2009

25.

PN-EN
17441:2010
PN-EN
17444:2008
PN-EN
12591:2010
PN-EN
12592:2009
PN-EN
12593:2009
PN-EN
126061:2009
PN-EN
126071:2009
i
PN-EN
126073:2010
PN-EN
126975:2008
PN-EN
126976:2008
PN-EN
126978:2005
PN-EN
12697-

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

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
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 mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

11:2009
PN-EN
1269712:2008
PN-EN
1269713:2005
PN-EN
1269718:2007
PN-EN
1269722:2004
PN-EN
1269727:2005
PN-EN
1269736:2005
PN-EN
12846:2009
PN-EN
12847:2009
PN-EN
12850:2009
PN-EN
13043:2004
PN-EN
13074:2009
PN-EN
130751:2009
PN-EN
131085:2008
PN-EN
1310820:2008
PN-EN
131791:2002
PN-EN
131792:2002
PN-EN
13398:2010
PN-EN
13399:2010
PN-EN
13587:2010
PN-EN
13588:2009
PN-EN
13589:2008
PN-EN
13614:2010
PN-EN
13703:2009
PN-EN
13808:2010
PN-EN
14023:2010
PN-EN
141881:2010
PN-EN
141882:2010
PN-EN
12592:2009
PN-EN ISO 2592

na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
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 5: Mieszanka SMA
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
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
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
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
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą
otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
65 WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń
na drogach publicznych, Warszawa 2008
66 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
67 WT=-2 2010Mieszanki mineralno asfaltowe Wymagania techniczne
68 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
69 atalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-04.02.01 WARSTWY ODCINAJĄCE I WYRÓWNAWCZE
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 warstw
odcinających i wyrównawczych.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw:
odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej wyrównawczych – dla wyrównania podłoża .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami
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
Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw odcinających jest miał kamienny lub piasek drobny .
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
D 15
≤5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
d 60
U =
≥5
d 10
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112.
2.5. Składowanie materiałów
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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 warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
równiarek, walców statycznych, płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. Transport
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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 kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SSTWiORB D-02.00.01, D-02.01.02, D-02.01.03
D-04.01.01.
Warstwa odcinająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacji.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. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na
materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej
należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia
powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców
warstwa odcinająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 . Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie
powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Utrzymanie warstwy odcinającej
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym
stanie.
Dopuszcza się ruch pojazdów jedynie koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
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 powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości
kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
odcinającej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej
Lp. Wyszczególnienie
badań
i Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
pomiarów
1
Szerokość warstwy
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
Grubość warstwy
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
8
Zagęszczenie,
wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej
kruszywa
niż raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1
cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być
mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893102, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3,
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. 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) warstwy odcinającej.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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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 1m2 warstwy odcinającej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.
PN-B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka
4.
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
5.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
7.
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
8.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKAZCJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ,
D - 04.06.01PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SSTWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu pod jezdnią oraz fundamentami dla zadania pn ,,
PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W
KOWARACH’’.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę przy zlecaniu i realizacji robót na drogach
krajowych.
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.
Wykonanie podbudowy gr. 10- 15cm z betonu C12/15 .
Podbudowa z chudego betonu może być wykonywana dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W przypadku wykonywania
nawierzchni betonowej, podbudowę z chudego betonu zaleca się dla dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w
zależności od rodzaju gruntu w podłożu.
Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze względu na liczbę osi obliczeniowych
Kategoria ruchu
Liczba osi obliczeniowych na dobę na pas
obliczeniowy
obciążenie osi 100 kN
obciążenie osi 115 kN
KR1
≤ 12
≤7
KR2
od 13 do 70
od 8 do 40
KR3
od 71 do 335
od 41 do 192
KR4
od 336 do 1000
od 193 do 572
KR5
od 1001 do 2000
od 573 do 1144
KR6
2001 i więcej 1)
1145 i więcej 1)
1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN
Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako:
- podbudowę pomocniczą,
- podbudowę zasadniczą.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment
nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po
zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
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 1.4.
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-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Cement
Należy 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 [5] .
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu
Lp.
1
2
3
4

Właściwości
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:
Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż:
Stałość objętości, mm, nie więcej niż:

Klasa cementu 32,5
16
32,5
75
10

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować:
żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14],
piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm.
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-0671437:1980 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań laboratoryjnych można stosować
wodociągową wodę pitną.
2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane:
preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,
folie z tworzyw sztucznych,
włókniny według PN-P-01715:1985 [19],
piasek i woda.
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 wykonywania podbudowy z chudego betonu
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej 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 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 [22]. 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 chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
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 mieszanki chudego betonu
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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
ra 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
uz
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013:
PN
1997 [20].
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i
2.
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymaln
m
ą
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.
Sito o boku oczka Przechodzi przez sito
Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm)
(%)
(%)
63
100
31,5
100
od 60 do 85
16
od 60 do 80
od 40 do 67
8
od 40 do 65
od 30 do 55
4
od 25 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
2
od 20 do 45
1
od 15 do 35
od 15 do 35
0,5
od 7 do 20
od 8 do 20
0,25
od 2 do 12
od 4 do 13
od 0 do 5
0,125
od 0 do 5
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać
130 kg/m3.
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:
04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II).

Rysunek 1. Graniczne
zne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.
5.3. Właściwości chudego betonu.
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania
gania dla chudego betonu
Wymagania
Lp. Właściwości
1
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa
od 3,5 do 5,5
2
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0
3
Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż:
9
4
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, 20
%, nie więcej niż:

Badania według
PN-B
B-06250 [10]
PN-B
B-06250 [10]
PN-B
B-06250 [10]
PN-B
B-06250 [10]

5.4. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż
5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.
5.5. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę chudego
ego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy
wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej
mieszanki.
Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie
godnie z normą PN-S96013:1997 [20 ].
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi,
poruszającymi się po prowadnicach.
Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w
wyjątkowych wypadkach, określonych w SST i za zgodą Inżyniera.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po
odbiorze jej przez Inżyniera.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie.
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481:
PN
1988 [9],
(duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.
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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.
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin
pozornych jest konieczne.
Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci:
membrany z polimeroasfaltu,
geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku wodoprzepuszczalności
poziomej i pionowej,
warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.
5.10. Pielęgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w SST,
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,
przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
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.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
5.11. Odcinek próbny
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubości warstwy zagęszczonej,
określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania , rozkładania i
zagęszczania , jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być
mniejsza niż 200 m.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu
odcinka próbnego przez Inżyniera.
5.12. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny
koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu,
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki
mineralno-asfaltowej.
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 przed przystąpieniem do robót
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi 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 OST.
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[20].
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu
Częstotliwość badań
Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalne
Maksymalna
ilości badań na podziennej
wierzchnia
działce
podburoboczej
dowy na jedno
badanie
1
Właściwości kruszywa
dla każdej partii kruszywa i przy
każdej zmianie kruszywa
2
Właściwości wody
dla każdego wątpliwego źródła
3
Właściwości cementu
dla każdej partii
4
Uziarnienie mieszanki mineralnej
2
600 m2
5
Wilgotność mieszanki chudego betonu
2
600 m2
6
Zagęszczenie mieszanki chudego betonu
2
600 m2
7
Grubość podbudowy z chudego betonu
2
600 m2
8
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego
betonu;
po 7 dniach
3 próbki
400 m2
po 28 dniach
3 próbki
9
Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu
w przypadkach wątpliwych
10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu
i na zlecenie Inżyniera

6.3.3. Właściwości wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Właściwości cementu
Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2.
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 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą.
6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu
Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w
recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości.
6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną próbą
Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna być
zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm.
6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki
do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk
należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki należy badać po 7
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dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B06250:1988 [10].
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
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
Lp. Wyszczególnienie
badań
i Minimalna częstotliwość
pomiarów
badań i pomiarów
1
Szerokość podbudowy
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą
na każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4
Spadki poprzeczne*)
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysokościowe
Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m,
6
Ukształtowanie osi w planie*)
dla pozostałych dróg co 100 m
7
Grubość podbudowy
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, −5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od
szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [23].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
9 mm dla podbudowy zasadniczej,
15 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
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 ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:
dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm,
dla podbudowy pomocniczej +1 cm, −2 cm.
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 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 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,
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki,
- transport na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- pielęgnacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-EN 196-1:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
2.
PN-EN 196-2:1996
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3.
PN-EN 196-3:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania
i stałości objętości
4.
PN-EN 196-6:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5.
PN-EN 197-1:2002
Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku
6.
PN-EN 206-1:2000
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja
i zgodność
7.

PN-EN 480-11:2000

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w
stwardniałym betonie
8. PN-EN 934-2:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania
9. PN-B-04481:1988
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988
Beton zwykły
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu
ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
żelazawego
14. PN-B-11111: 1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; żwir i mieszanka
15. PN-B-11112: 1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113: 1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
17. PN-B-23004: 1988
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla
wielkopiecowego kawałkowego
18. PN-B-32250: 1988
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
19. PN-P-01715 : 1985
Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i
użytkowych oraz metod badań
20. PN-S-96013 : 1997
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania
21. PN-S-96014 : 1997
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną.
22. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
10.2. Inne dokumenty
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
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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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 05.03.26 WZMOCNIENIE GEOSIATKĄ ŁĄCZENIA NAWIERZCHNI
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 zabezpieczenia
geosiatką połączeń nawierzchni asfaltowych przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA
ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z geosiatkami w środkowej części jezdni .
1.4. Określenia podstawowe
Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak
się
m.in.
dużą
wytrzymałością
oraz
polietylen,
polipropylen,
poliester,
charakteryzujący
wodoprzepuszczalnością.
Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami
połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi (patrz zał. 1).
Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego lepiszczem
asfaltowym.
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. Geosiatka
Geosiatka powinna mieć właściwości zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz aprobatą techniczną
IBDiM.
Geosiatka może być składowana na placu budowy pod warunkiem, że jest nawinięta na tuleję lub rurę w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, którą zaleca się zdejmować przed momentem wbudowania. Rolki geosiatki
należy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie więcej niż trzy rolki jedna na
drugiej. Nie wolno składować rolek skrzyżowanych oraz wyjątkowo można zezwolić na składowanie rolek nie
owiniętych folią przez okres dłuższy niż jeden tydzień. Przy składowaniu geosiatki należy przestrzegać zaleceń
producenta.
2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki
Do przyklejenia geosiatki należy stosować:
kationową emulsję asfaltową modyfikowaną polimerem, szybkorozpadową wg EmA-99, posiadającą aprobatę
techniczną IBDiM; zaleca się emulsję K1-70MP,
polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97, posiadający aprobatę techniczną IBDiM; zaleca się asfalty: DE 150
C i DE 250 C.
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. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z
wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000
obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz
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krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm
kauczukowo-asfaltowych,
3.3. Skrapiarki
W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do emulsji asfaltowej. Do
większości robót można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym
warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie
lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2).
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 geosiatek
Geosiatki należy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folią. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na budowie, a także zabezpiecza składowaną
geosiatkę przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Podczas transportu
należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny być ułożone poziomo, nie więcej
niż w trzech warstwach. W czasie wyładowywania geosiatki ze środka transportu nie należy dopuścić do
porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. Przy transporcie geosiatki należy przestrzegać zaleceń
producenta.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
W ramach prac objętych niniejszą SSTWiORB należy wykonać:
oczyszczenie powierzchni przewidzianej do ułożenia geosiatki,
skropienie lepiszczem,
ułożenie geosiatki i przymocowanie jej do podłoża,
ułożenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na całej szerokości
jezdni.
5.3. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ułożenia geosiatki
Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ułożenia geosiatki, zakłada:
dokładne usunięcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczeń, nie będących integralną jej częścią (takich
jak: luźne kawałki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni kawałki błota, gliny itp.);
oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej obrotową, mechaniczną, wirującą drucianą szczotką) do stanu, w
którym zapewnione zostanie pozostawienie na podłożu starej nawierzchni jedynie elementów związanych w
sposób trwały;
bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgłębnych: pęknięć, spękań, powierzchni bocznych i dna;
odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to pozwalają warunki miejscowe,
strumieniem sprężonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o możliwie dużym wydmuchu powietrza;
zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem;
uzupełnienie starego podłoża mieszanką mineralno-asfaltową w miejscach, gdzie występują znaczne jego ubytki
(wskazane jest również pokrycie ich powierzchni ciekłą substancją wiążącą);
5.4. Ułożenie geosiatki
Czynności przygotowawcze
Sposób naprawy nawierzchni geosiatką powinien odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej. Ułożenie
geosiatki powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub
niepełnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciągu.
Folię, w którą są zapakowane rolki geosiatki, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą. Szerokość po przycięciu powinna umożliwić
połączenie sąsiednich pasm siatki z zakładem. Początkowo nie należy wykonywać wcięć na wpusty uliczne i
studzienki, gdyż należy je wykonać dopiero po naciągnięciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki
należy rozłożyć wzdłuż odcinka drogi, na którym będą prowadzone prace.
Rozpakowanie rulonów powinno następować pojedynczo, na przygotowanym podłożu. Przy większym zakresie
robót zaleca się wykonanie projektu (rysunku), ilustrującego sposób układania i łączenia rulonów, ew.
szerokości zakładek, mocowania do podłoża itp.
Geosiatkę można układać ręcznie lub za pomocą układarki przez rozwijanie ze szpuli.
Wszystkie siatki muszą być ułożone na powierzchni równej lub wyrównanej warstwą profilującą; równość
powierzchni jest warunkiem integralności całego układu. Nierówności takie jak koleiny lub wyżłobienia o
głębokości większej niż 10 mm powinny być wypełnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunięte lub
spłukane wodą.
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Nierówności mierzone w kierunku podłużnym i poprzecznym, pod 4-metrową łatą, nie powinny być większe od
5 mm.
Sposób ułożenia geosiatki
Układanie geosiatek plecionych przewiduje następujące czynności,:
geosiatki powinny być układane na powłoce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w ilości określonej
przez producenta, 400-450 g/m2;,
geosiatkę rozwija się i układa bez sfalowań na przygotowanej powierzchni, wstępnie naprężając w czasie
układania przez podnoszenie rolki i naciąganie siatki,
siatki plecione rozłożone z rolki wzdłuż osi przymocowuje się na początku kołkami stalowymi wbijanymi w
dolną warstwę, ew. śrubami z nakrętką osadzonymi wewnątrz kołków,
geosiatki łączy się na zakład, który w kierunku podłużnym wynosi co najmniej 200 mm, W celu połączenia
zakładów pasm geosiatki zaleca się ją skropić lepiszczem w ilości 300 g/m2,
geosiatki napręża się przy użyciu urządzenia naciągającego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydłużenia
max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej pracy siatki w nawierzchni oraz
uniknięcie przesunięcia lub sfalowania podczas układania na niej mieszanki przez rozściełarkę,
po naprężeniu siatki można w niej wyciąć otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostało 10 cm do obrysu
tych urządzeń,
jeżeli geosiatki układane są na spoinach, brzeg siatki powinien być przesunięty w stosunku do spoiny o min. 500
mm,
przy promieniach krzywizny większych od 600 m geosiatki układa się bez specjalnych zabiegów. Na odcinkach,
gdzie promienie krzywizn są mniejsze od 600 m, ułożenie geosiatek powinno być dostosowane do przebiegu
trasy przez nacinanie ich i przybicie krawędzi stalowymi kołkami.
Przy stosowaniu geosiatek ciągnionych obowiązują następujące różnice wykonawcze:
ilość emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiadać wymaganiom producenta i wynosić 1400-2000 g/m2,
początek siatki umocowuje się przy zastosowaniu perforowanej taśmy stalowej i stalowych kołków wbitych do
dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urządzenia; odstęp pomiędzy kołkami wynosi 1-2 oczek
siatki, zależnie od twardości nawierzchni,
geosiatki zaleca się układać na dłuższym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek połączonych ze sobą przy pomocy
łączników zaciskowych na zakład, który w kierunku podłużnym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku
poprzecznym co najmniej 100 mm,
siatka powinna być naprężona i utrzymana w poziomie, bez sfalowań. Rozciąganie przeprowadza się stopniowo,
aż do wydłużenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Następnie krawędź geosiatki przymocowuje się do warstwy
dolnej przy pomocy kołków stalowych, a włókna podłużne łączy się z kolejną siatką przy pomocy łączników
zaciskowych.
Nie dopuszcza się ruchu pojazdów po rozłożonej geosiatce. Wyjątkowo może odbywać się jedynie ruch
technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się z małą prędkością, bez gwałtownego przyśpieszania,
hamowania i skręcania.
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 powinien:
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.),
wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,
sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.
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 robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów
Częstotliwość
Wartości
badań
dopuszczalne
Sprawdzenie
oczyszczenia
podłoża Całe podłoże
Brak
luźnych
1
(Ocena wizualna)
odprysków i kurzu
2
Badanie skropienia lepiszczem podłoża
Całe podłoże
±100 g/m2
3
Badanie ułożenia geosiatki (ocena Cała siatka
Wg p. 5
wizualna)
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatką powierzchni nawierzchni.
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.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (oczyszczenie nawierzchni),
skropienie lepiszczem podłoża,
rozłożenie geosiatki bez fałd z przymocowaniem do podłoża i wycięciem otworów na studzienki.
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 ułożenia z geosiatki obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
oczyszczenie podłoża,
skropienie lepiszczem,
rozłożenie geosiatki,
pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie sprzętu z placu budowy.
10. Przepisy związane
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 10.01.03 KAMIENNE MURY OPOROWE
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 wykonywaniem kamiennych
murów oporowych przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA
POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odbudową
kamiennych murów oporowych na istn. koronie murów .
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 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
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, objętymi niniejszą SSTWiORB, są:
kamień na mury oporowe,
zaprawa cementowa,
materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym.
2.3. Kamień
Zaleca się stosować na mury oporowe kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom
PN-B-01080 .
Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego
Lp. Właściwości
Wymagania
Metoda badań wg
1
Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
61
PN-B-04110
- powietrznosuchym
- nasycenia wodą
51
- po badaniu mrozoodporności
46
2
Mrozoodporność. Liczba cykli zamrażania, po
których występują uszkodzenia powierzchni, 21
PN-B-04102
krawędzi lub naroży, co najmniej
3
Odporność na niszczące działanie atmosfery
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać od 0,5 do 10 PN-B-01080
niszczeniu w środowisku agresywnym, w którym
zawartość SO2 w mg/m3 wynosi
4
Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie więcej
PN-B-04111
niż, w stanie:
- powietrznosuchym
2,5
- nasycenia wodą
5
5
Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż
5
PN-B-04101
Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia:
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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. Zaprawa cementowa
Do muru oporowego kamiennego należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie niższej niż
M 12.
Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711 i
wodę wg PN-B-32250.
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 i PN-B-11111.
Rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:
ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040,
rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12.
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 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 SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa i kamienia
Kruszywo i kamień można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport wyrobów ceramicznych
Rurki ceramiczne drenarskie należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania murów oporowych
Mury oporowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
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.
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.
Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkt 2.
Przy wykonywaniu muru powinny być zachowane następujące zasady:
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mury kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5o C,
kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem,
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,
spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się,
na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy cementowej w taki sposób, aby w murze
nie było miejsc niezapełnionych zaprawą,
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. 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.
5.6. 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.
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:
rzędnych wierzchu ściany
± 20 mm,
± 50 mm,
rzędnych spodu
w przekroju poprzecznym
± 20 mm,
odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 10 mm/m i nie więcej niż 20 mm na całej długości,
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 SSTWiORB 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 w zakresie i z
tolerancją podaną poniżej:
sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny,
sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości ± 20 mm,
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,
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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.
6.4. 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
6.5. Ocena wyników badań
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SSTWiORB powinny zostać rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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 m3 (metr sześcienny) wykonanego muru oporowego.
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 1 m3 muru oporowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie muru oporowego
roboty murowe z kamienia,
zasypanie wykopu,
roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.

PN-B-01080

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.

PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13

Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział
i zastosowanie
według 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
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20.
21.
22.
23.
24.

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.
53.
54.
55.
56.
57.

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
BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-76/8847-01

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
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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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
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 ustawieniem krawężników
betonowych.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem .
Specyfikacja ma zastosowanie do układania:
krawężników betonowych 15x30
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 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. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
krawężniki betonowe,
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe
Przewiduje się użycie krawężników betonowych 20x30x100 z betonu klasy nie niższej niż B-30
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych :
- dla długości. ± 8 mm
- dla wysokości i grubości ± 3 mm
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, nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

97

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń

Rodzaj wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne
krawędzi i naroży
(ścieralne), mm
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max
- długość, mm, max
- głębokość, mm, max

2
niedopuszczalne

2
20
6

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.
2.4.4. Beton
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy nie niższej niż 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,
mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250.
2.4.4.2. 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.
2.4.4.3. 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.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.5. 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.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15 wg PN-B-06250, którego składniki
powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
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
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 SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
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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.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
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. 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.
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 przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
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.
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowopiaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą
należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
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
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi 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 pkt 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.
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Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm.
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 na każde 100 m ławy.
b)
Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c)
Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m
ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
d)
Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.
e)
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde
100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde
100 m ustawionego krawężnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą
nie może przekraczać 1 cm,
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
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 m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
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.
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.
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 SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
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 (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
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ew. zalanie spoin masą zalewową,
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2.
PN-B-06250
Beton zwykły
3.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe
4.
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6.
PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7.
PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
8.
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9.
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
11.
PN-B32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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.
10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D -10.01.03. ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-IIIN
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 zbrojenia stalą
klasy A-IIIN, BST500S elementów betonowych obiektów wykonywanych w ramach inwestycji pn ,,
PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W
KOWARACH’’.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO
NA POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie zbrojenia elementów betonowych konstrukcji chodnika oraz muru i obejmują przygotowanie i
montaż w deskowaniu zbrojenia klasy A-IIIN.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w SSTWiORB D-M.00.00.00

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB oraz zaleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania wg SSTWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne’.

2.2. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN wg PN-91/S-10042
- pręty żebrowane ze stali gatunku BSt500S klasyfikacja wg PN-ISO 6935-2:1998

−
−
−
−
−
−

średnice od 6 do 20 mm,
granica plastyczności:
Re > 500 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie
Rm > 550 MPa
wytrzymałość na rozciąganie charakterystyczna : Rak = 500 MPa
wytrzymałość na rozciąganie obliczeniowa: Ra = 375 MPa
moduł sprężystości;
Ea = 210 MPa
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− wydłużalność plastyczna A5 > 10%
− zginanie do kąta 600
Każda partia prętów musi posiadać Aprobatę Techniczną i być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane:
a)
b)
c)
d)
e)

oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-ISO 6935-2:1998
dane ujęte w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyżej
datę badania
masę partii materiału do badań
wyniki badań

Pręty stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej SSTWiORB powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO
6935-2:1998 z załącznikiem krajowym PN-ISO 6935-2/Ak:1998 oraz Aprobaty Technicznej, w zakresie
warunków dostawy i odbioru z uwzględnieniem badań odbiorowych
3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania Ogólne"

5.2 Wykonanie robót
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d <12mm.
Pręty o średnicy d > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być dla
stali RB-500W nie mniejsza niż 15d

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SSTWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne".

6.2 Kontrola zbrojenia
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinna być dokonana przez Inżyniera i fakt ten
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Wymagania odnośnie odbioru stali zbrojeniowej wg PN-ISO 6935-2:1998 z załącznikiem krajowym PN-ISO
6935-2/Ak:1998.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SSTWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne"
Jednostką obmiaru jest 1kg stali zbrojeniowej. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich
ciężar jednostkowy kg/m.
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Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego
Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach
większych od wymaganych w Dokumentacji.
8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne"
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne warunki płatności podane są w SSTWiORB DM.00.00.00.
Cena jednostkowa kg wbudowanej stali zbrojeniowej uwzględnia :
− prace pomiarowe i przygotowawcze
− koszty wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu zbrojenia wraz z ich rozbiórką
− oczyszczenie, przycięcie, wygięcie oraz zmontowanie stali zbrojeniowej kl.A-IIIN
− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji
− oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale.Próba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(SSTWiORB) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
elementów obiektu z betonu konstrukcyjnego w obiektach budowanych w ramach zadania ,, PRZEBUDOWA
CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1..3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań przy wykonania robót betonowych dla:

−
−
−
−
−

betonowania fundamentów
betonowania podwalin
betonowania płyt żelbetowych
betonowania ścian
betonowania płyt przejściowych

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym powyżej 2000 kg/m3, ale nie przekraczający 2600 kg/m3
powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.
1.4.2. Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą
1.4.3. Świeży beton - beton w stanie płynnym lub dojrzewający. Termin ten jest stosowany w miejsce określenia
„mieszanka betonowa” w celu podkreślenia jego płynności i dojrzewania
1.4.4. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.5. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
1.4.6. Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub
pojemnika transportowego.
1.4.7. Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, polegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym nie dłuższym niż 1 miesiąc, z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych
samych warunkach.
1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (na przykład C25/30), klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie; liczby po literze „C oznaczają wytrzymałość gwarantowaną Rb (wg niniejszej
specyfikacji) określoną na próbkach betonowych odpowiednio: walcowych o średnicy150mm i wysokości
300mm / sześciennych o krawędzi równej 150mm, (na przykład C25/30 oznacza beton, dla którego
wytrzymałość gwarantowana określana na próbkach walcowych wynosi 25MPa, a na kostkach sześciennych
wynosi 30MPa). Jeżeli w treści specyfikacji klasa betonu została opisana poprzez indeks „B” oznacza to, że
liczby po literze B oznaczają wytrzymałość gwarantowaną Rb określaną na próbkach betonowych
sześciennych o krawędzi równej 150mm
1.4.9. Wytrzymałość gwarantowana - wytrzymałość zapewniona z 95 % prawdopodobieństwem uzyskana w
wyniku badań na ściskanie dla danej objętości betonu
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1.4.10. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie
suchym.
1.4.11. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania
próbek betonowych.
1.4.12. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np.W4) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.
1.4.13. deskowanie - element robót tymczasowych używany do nadania pożądanego kształtu konstrukcji
betonowej lub żelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania,
usuwany po stwardnieniubetonu. Składa się głównie z materiałów osłonowych (np. deski, sklejka, blachy lub
arkusze z tworzyw sztucznych), pozostających w bezpośrednim kontakcie z betonem oraz belek
poprzecznych i podłużnych podpierających bezpośrednio elementy osłonowe.
1.4.14. formy - jak „deskowanie”, lecz służący do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych,
żelbetowych oraz struno- i kablobetonowych.
1.4.15. rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili stalowych
podtrzymująca deskowanie
1.4.16. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w SST DM.00.00.00

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania podano w SSTWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania
ogólne’.
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na teren budowy wraz z odpowiednimi świadectwami producenta
lub dostawcy oraz, gdzie ma to zastosowanie, wymaganą aprobatą wydaną Certyfikowaną jednostke.
Poniżej w związku z wprowadzeniem PN-EN 206-1:2003 Beton-Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność, podano równoważne oznaczenia klas wg PN-B-03264:2002/Ap1, załącznik F (informacyjny)

B-15
C1 2/15

B-20
C1 6/20

B-25
C20/25

B-30
C25/30

B-37
C30/37

B-45
C35/45

B-50
C40/50

B-55
C45/55

B-60
C50/60

2.2. Beton i jego składniki
Do wykonania elementów konstrukcyjnych należy dostarczyć beton wykonany wg PN-88/B-06250, na
kruszywie łamanym o wymiarze ziarna max. 16mm, z dodatkiem plastyfikatorów poprawiających szczelność i
urabialność.
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga zatwierdzenia
przez Inżyniera. Beton konstrukcyjny musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 1:

106

Tablica 1
Cecha
Nasiąkliwość

Wymagania

Norma

Do 5% pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących wytrzymałości, PN-88/B-06250
mrozoodporności
i
wodoszczelności.
Nie
dotyczy
betonów
nienapowietrzonych, narażonych na cykliczne zamrażanie i odmrażanie
w wodzie, gdzie wartość nasiąkliwości musi być do 4%

Wodoszczelność Większa od 0,8 MPa (W8)
Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 5%

Jw.
Jw.

Spadek wytrzymałości nie większy od 20%
2.2.1. Cement.
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie
agresywnego środowiska, o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne, cement powinien posiadać
następujące właściwości:

− wysoką wytrzymałość,
− mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,
− wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.
a) Rodzaje cementu
Do wykonania betonów zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego CEM I niskoalkalicznego, czystego tj bez
dodatków mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2002:
—
—
—

do betonu klasy B-25 (C20/25)
do betonu klasy B-30 (C25/30), B-37 (C30/37)
do betonu klasy B-45 (C35/45) i większej

- klasy 32,5 NA,
- klasy 42,5 NA,
- klasy 52,5 NA.

Dla wskazanych w dokumentacji i przedmiarach elementów konstrukcyjnych należy stosować cement z
domieszką mikrokrzemionki
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 oraz ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r wymaga się, aby cement ten charakteryzował się następującym
składem:

−
−
−
−

zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) (C3S) 50-60 %,
zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego (C3A) możliwie niska, do 7%,
zawartość alkaliów do 0,6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%.
zawartość określona ułamkiem masowym glinianów (C4AF+2C3A) nie większa niż 20 % .

Dopuszcza się, w razie potrzeby zastosowanie cementów o wysokiej wczesnej wytrzymałości
Do produkcji betonu nie należy stosować cementu przed upływem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz:

− po upływie terminu przydatności do stosowania,
− w przypadku zamoknięcia lub zawilgocenia.
c)

Świadectwo jakości cementu
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Każda partia cementu portlandzkiego dostarczana będzie ze świadectwem fabrycznym (badania zgodnie z PNEN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzić czy są spełnione wymagania dla cementu według PN-EN 197-1.
Wyniki badan należy przedstawić Inżynierowi do akceptacji.
d)

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

− Oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996
− Oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996
− Sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w
wodzie -niedopuszczalne
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z powyższymi normami cement nie może być użyty do
betonu.
e)

Magazynowanie i okres składowania

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet
bez oczekiwania na zlecenie Inżyniera, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać
nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku
Budowy.
2.2.2. Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712
(wymagania dla kruszyw do betonów klasy powyżej B-25), z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż
klasa betonu. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r, kruszywo powinno odpowiadać dodatkowym wymaganiom:

− Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie,
− nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych.
Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku
obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do
alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne.
Kruszywo grube.

− Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym
wymiarze ziarna do 16mm.
− Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej
wskazanej przez Zamawiającego i uzyskania wyników spełniających wymagania dla kruszyw
− Do betonów klasy B25, można stosować żwiry lub grysy granitowe lub bazaltowe o największym wymiarze
ziarna do 31,5mm.
− Żwiry powinny spełniać wymagania fizyczne i chemiczne dla betonu klasy B-30, podane w PN-86/B-06712
− Zawartość określana ułamkiem masowym ,w żwirach i grysach, podziarna nie powinna przekraczać 5 % a
nadziarna 10 %
− zawartość w grysach ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20 %,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów
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− liniowych ponad 0,1 %,
Kruszywa grube powinny wykazywać odpowiednią wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze.
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji
przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw
był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej.
Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:

− do 0,25 mm: 14 do 19 %,
− do 0,50 mm: 33 do 48 %,
− do 1,00 mm: 57 do 76 %
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. Reaktywność alkaliczna z cementem
określona wg PN-91/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wym.liniowych ponad 0,1 %,
b) zawartość pyłów i zanieczyszczeń
W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać warunkom podanym poniżej w tabeli 2:
Tabela 2
Rodzaj Zanieczyszczenia

Dopuszczalna zawartość
Kruszywo grube Kruszywo drobne
Pyły mineralne
Do 1%
Do 1,5%
Zanieczyszczenia obce
Do 0,25%
Do 0,25%
Zanieczyszczenia organiczne *)
*)
Ziarna nieforemne
Do 20%
Grudki gliny
0%
*) W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej
c) Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa
Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 oraz
spełniać dodatkowo wymagania Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zgodnie z tabelą 3
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Tabela 3:
Rodzaj Zanieczyszczenia

Dopuszczalna zawartość
Kruszywo grube
Kruszywo drobne
Zawartość związków siarki
Do 0,1%
Do 0,2%
Wskaźnik rozkruszenia Grysy granitowe Grysy bazaltowe Do 16% Do 8%
-Nasiąkliwość
Mrozoodporność

Do 1,2 %
Do 2% *), Do 10% **) -

*) wg metody bezpośredniej wg PN-EN 1367-1:2002 **) wg PN-B-11112:1996 (zmodyfikowana metoda
bezpośrednia)
d)

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i
gatunków.
e)

Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu (nie większych niż 500 ton), konieczna jest akceptacja
Inżyniera, która powinna być wydana na podstawie:

f)

świadectwa jakości (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki pełnych badań
zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej
przeprowadzonych badań niepełnych kruszywa grubego obejmujących:
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16
oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
oznaczenia zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych)
Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą
kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu
(konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość,
przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody.
Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka
cementowego. Kruszywo powinno składać się, z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na
sicie o boku oczka 4mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia
przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w
ilości przewyższającej 10% całego składu frakcji.
Uziarnienie kruszywa dla betonu klasy do B-30 powinno być zgodne z tablicą 4
Tablica 4
Wymiar oczka sita [mm]

Przechodzi przez sito [%]
Kruszywo do 16 mm
0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 8,00 16,00 3 – 8 7 – 20 12 – 32 21 – 42 36 – 56
31,50
60 –76 100
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Betony klasy B-35 i wyższej należy wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie,
podczas projektowania mieszanki betonowej.
Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do
ustalenia składu betonu nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy 5
Tablica 5
Frakcje mieszanki kruszywa
Frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm
Frakcje piaskowe od 0,5 do 5 mm
Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm

Maksymalna róŜnica
± 10%
± 10%
± 20%

2.2.3. Woda.
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda
do betonów i zapraw". Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań.
Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i
stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób
pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c = 0,42. (w żadnym przypadku nie większego niż
0,50).
2.2.4. Dodatki i domieszki do betonu.
W celu uzyskania betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych, o niskim stosunku w/c i wysokiej
urabialności, należy używać domieszek. Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek
chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania
powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie
skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki do betonu należy stosować
ściśle według instrukcji wydanej przez ich producenta.Badanie dodatków i domieszek należy wykonać zgodnie z
wymaganiami:

-

Pobieranie próbek, kontrolę zgodności i ocenę zgodności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 934-6
W przypadku zastosowania domieszek i dodatków w postaci płynnej należy wykonać badanie gęstości w
celu stwierdzenia j jednorodności
W przypadku zastosowania domieszek napowietrzających należy wykonać badanie strat prażenia w celu
identyfikacji zawartości węgla
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie mrozu powinno
być wykonane według Polskiej Normy, z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na
oddzielnych próbkach.

2.2.5. Właściwości mieszanki betonowej
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach
naturalnych (przy śr.temp.dobowej nie większej od 100C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie
betonu poszczególnych klas po 28 dniach przyjmuje się równe wartościom 1,3 RbG. W celu polepszenia
właściwości mieszanki betonowej i betonu zaleca się stosowanie domieszek wg 2.2.4

Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa powinna charakteryzować się minimalną ilością wody odpowiednią dla zagęszczania
wibracyjnego.
Wartość stosunku w/c nie może przekraczać 0,45, z wyjątkiem, gdy dla warunków środowiska
nieagresywnego, Kontrakt zezwala na przekroczenie tej wartości. Określenie granicznych wartości c/w dla
środowiska nieagresywnego należy dokonać zgodnie z PN-EN 206-1
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Wartości graniczne klas ekspozycji dotyczącej agresji chemicznej gruntów naturalnych i wody gruntowej należy
przyjmować zgodnie z PN-EN 206-1
Największe ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 400 kg/m3 dla betonów klasy B25 i
B30, 450 kg/m dla betonów klasy B35 i wyższych Dopuszcza się przekraczanie tej ilości o 10% w
uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera.
Minimalne ilości cementu w mieszance betonowej powinny odpowiadać ilościom podanym w PN-EN 206-1, w
zależności od klasy ekspozycji. Należy przyjmować, iż optymalna zawartość piasku, oznacza ilość piasku: S
zapewniającą, po połączeniu z optymalną wcześniej określoną ilością kruszywa grubego, osiągnięcie
teoretycznego stosunku w/c i wymaganej konsystencji, S
zapewniaj ącą maksymalną gęstość betonu
zagęszczonego wibratorem. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż:

v

37% - dla kruszywa grubego o wielkości ziarn do 32mm

S

42% - dla kruszywa grubego o wielkości ziarn do 16mm.

Skład mieszanki należy określić na podstawie wyników badań wytrzymałości na ściskanie próbek uformowanych
z mieszanek betonowych o różnej wartości stosunku w/c (większej i mniejszej od wartości teoretycznych) i z
tych samych materiałów.
Zawartość powietrza, oznaczana metodą ciśnieniową opisaną w PN-EN 12350-7 nie powinna przekraczać: S
wartości 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających S
przedziałów wartości podanych w
poniższej tabeli w przypadku zastosowania domieszek napowietrzających

Uziarnienie kruszywa [mm]
0-16
Zawartość
Beton w normalnych warunkach atmosferycznych 3,5 – 5,5
Beton narażony na stały dostęp wody przed 4,5 – 6,5
Powietrza [%]

0-31,5
3–5
4–6

Pomiar konsystencji mieszanki betonowej, przy zalecanych zakresach należy wykonać jedną z metod wg
poniższej tabeli
zakresy do badania wg
metody pomiaru Klasa
opad stożka
> 10 mm i < 210 mm
PN-EN 12350-2 S1 ÷ S4
czas Vebe
<30 s i > 5 s
PN-EN 12350-3 V1 ÷ V3
Stopień zagęszczalności
> 1,04 i < 1,46
PN-EN 12350-4 C1 ÷ C3
średnica rozpływu
> 340 mm i < 620 mm
PN-EN 12350-5 F2 ÷ F5
Konsystencję należy badać na próbce pobranej na początku rozładunku, po rozładowaniu, co najmniej 0,3 m
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej 7 do 13s sprawdzana aparatem Ve-Be.
Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej (od 2cm do 5cm) stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach
budowy. Dopuszczalne tolerancje należy przyjmować zgodnie z PN-EN 206-1

2.3. Materiały na elementy deskowań
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rusztowań i deskowań mogą być :
Drewno klasy nie niższej niż K33, bez sęków, o grubości nie mniejszej niż 18mm, łączone w sposób
zapewniający szczelność deskowania, odpowiednią jakość powierzchni i spełniające wymagania:
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odp.wymaganiom PN-67/D-95017.
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-67/D95017.
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Tarcica liściasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki, itp.powinna
odpowiadać wymaganiom PN-72/D-96002.
Płyta pilśniowa twarda grubości 5mm, lub sklejka iglasta wodoodporna .

Środek adhezyjny dla posmarowania deskowań od wewnątrz przed betonowaniem.
- Elementy stalowe rusztowań składanych (zinwentaryzowane)
Materiał i konstrukcja rusztowań i pomostów roboczych muszą zapewnić warunki stateczności i posiadać
odpowiednią nośność. Pomosty robocze musza zapewniać bezpieczne warunki pracy i być wyposażone w
poręcze. Rusztowania stalowe powinny być wykonane z kształtowników, blach grubych i uniwersalnych ze
stali St3SX, St3SY, lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i
R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych
gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo-badawcze.
Do łączenia elementów rusztowań należy stosować śruby z łbem sześciokątnym, które powinny odpowiadać
wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakrętkami wg PN-86/M.-82144.

Ściągi do usztywnienia rusztowań należy wykonać ze stali okrągłej St3SX, St3SY, zgodnie z PN-75/H93200/00 a nakrętki rzymskie napinające wg PN-57/M.-82269.
Materiały do zabezpieczenia przed korozją powinny być zgodne z instrukcją KOR-3A.
We wszystkich konstrukcjach należy używać klinów z drewna twardego lub inne rozwiązania, które umożliwią
regulację rusztowań.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt
Sprzęt powinien być właściwego typu, odpowiedniej wydajności i dobrej jakości. Powinien być dobrze
utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach. Wykonawca
powinien przedstawić opis metody wykonania, zawierający szczegóły proponowanego sprzętu.
3.2.1. Urządzenia dozowania kruszywa, cementu, wody, domieszek i dodatków
Urządzenia do dozowania kruszywa, cementu, wody, domieszek i dodatków powinny spełniać wymagania
dokładności, co najmniej jak dla klasy (IIII) - dokładność zwykła - wg PN-EN 45501. Dopuszczalne błędy
sprzętu do ważenia powinny być nie większe niż określono w tabeli poniżej.

Dla obciążeń (m)
Klasa (IIII)
0<m<50e
50e<m<200e
200e<m<l OOOe

wyrażonych

w

działkach Dopuszczalne błędy maksymalne
Weryfikacja wstępna Użytkowanie
± 0,5 e
± 1,0 e
± 1,0 e
± 2,0 e
± 1,5 e
± 3,0 e

Wagi przeznaczone do dozowania (ważenia) cementu należy kontrolować przynajmniej dwa razy w miesiącu i
regulować przynajmniej raz w roku.

113

Urządzenia do dozowania wody i domieszek należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu.
Wszystkie urządzenia do dozowania powinny mieć ważne świadectwo kalibracji.
Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dodawać masowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekłe
dodatki mogą być dozowane masowo lub objętościowo.
3.2.2. Urządzenia do produkcji, transportu i układania mieszanki betonowej
Wszystkie urządzenia, maszyny i instalacje powinny być o dostatecznej wydajności i zgodne z przeznaczeniem
w celu zapewnienia wymaganej jakości robót i uzyskania aprobaty Inżyniera.
Urządzenia do produkcji betonu powinny być automatyczne, a kruszywa, cement, woda i domieszki należy
dozować wagowo. Nie dopuszcza się betoniarek wolnospadowych.
W zasobnikach ustawionych przy betoniarkach powinno być dość wolnej przestrzeni, tak, aby materiał nie
wysypywał się z nich. Pojedynczy zarób betonu nie powinien mieć objętości mniejszej niż 0,75m3.
Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem
utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10m.
Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej, jej
jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku.
Sprzęt do podawania betonu systemem pompowo-rurowym powinien być odpowiedni do rodzaju mieszanki
betonowej, wysokości oraz odległości, na jakich beton ma być wyładowany.
Przy użyciu do podawania betonu pompy mechanicznej średnica rury podającej beton nie powinna być mniejsza
niż 125mm.
Tam gdzie jest to wskazane przez projekt elementy betonować należy w systemie ciągłym i do tego wymogu
należy dostosować sprzęt.
Do zagęszczania betonu należy używać wibratorów wgłębnych (buławowych) o minimalnej częstotliwości
wibracji równej 6000 drgań na minutę. Średnica buławy wibratora nie powinna być większa niż 65% odległości
w planie między prętami. Wibratory belkowe lub listwowe używane do zagęszczania powierzchni betonowych
na pomostach obiektów mostowych powinny charakteryzować się taką samą częstotliwością drgań na całej
szerokości belki.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport
Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod
względem możności ułożenia i umocnienia ładunku akceptowanymi przez Inżyniera.
4.3. Transport składników betonu
Transport cementu w workach jak w p. 2.1.winien odbywać się krytymi środkami transportowymi.
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające
grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu, oraz powinny być
przystosowane do plombowania wsypów i wysypów.
Transport kruszyw nie powinien powodować ich segregacji.
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Transport domieszek i dodatków powinien spełniać wymagania określone przez producenta

4.4 Ogólne zasady transportu masy betonowej
Transport mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji poszczególnych składników i zniszczenia betonu.
Należy uniemożliwić:

−
−
−
−

segregację składników (naruszenie jednorodności masy),
zmianę składu masy w stosunku do stanu początkowego (bezp. po wymieszaniu)
zanieczyszczenie mieszanki,
zmiany temperatury przekraczające temp. dopuszczalną

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie konsystencji badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej może wynosić
1cm przy zastosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą „Ve-Be” różnica nie powinna
przekraczać:

− dla betonów gęstoplastycznych 4 ÷ 6 %
− dla betonów wilgotnych 10 ÷ 15 %
4.5. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
4.5.1. Środki do transportu betonu
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość gruszek należy
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.5.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

− 90 min. przy temperaturze otoczenia < +15 C,
− 70 min. przy temperaturze otoczenia +20 C,
− 30 min. przy temperaturze otoczenia > +30 C,
Czas transportu powinien zapewnić dostarczenie mieszanki do miejsca układania o konsystencji założonej w
projekcie. Mieszanka powinna być dostarczona bez przeładunku.
Transport masy przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących warunków:
a) konsystencja betonu odpowiada klasie S1 według metody opadu stożka,
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa od 1m/s,
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 180 przy transporcie do góry i 120 przy transp.w
dół,
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty materiał powinien być
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy,
e) odległość transportu nie większą od 10 m.
Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Nie dopuszcza się rozpoczęcia betonowania, jeżeli temperatura powietrza przekracza +30 0 C.
Rozpoczęcie robót betoniarskich powinno nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację
technologiczną obejmującą:

−
−
−
−

wybór składników betonu,
sposób wbudowania mieszanki,
sposób transportu mieszanki,
kolejność i sposób betonowania bez przerw technologicznych oraz zgodnie z kolejnością przyjętą w
projekcie,
− sposób pielęgnacji betonu,
− kierunki rozdeskowania konstrukcji,
− zestawienie konieczności badań,
Dokumentację technologiczną opracowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Projektantem i zamawiającym. Należy
stosować beton zgodny z receptą laboratoryjną zaakceptowaną przez Inżyniera.
Mieszanie betonu wykonuje się w zatwierdzonych przez Inżyniera węzłach betoniarskich na budowie lub w
zatwierdzonym zakładzie produkcji betonu z dostawą na budowę wg wymagań w p.2.2

5.2. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)
5.2.1 .Zalecenia ogólne.
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez
Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Przy betonowaniu konstrukcji
mostowych należy zachować następujące warunki:

− Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu rusztowań, deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.
− przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie
wyglądu powierzchni betonowych.
− przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania
oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny,
− betonowanie danego elementu należy prowadzić bez przerw roboczych prowadząc beton całym przekrojem.
− mieszanka betonowa winna być ułożona w deskowaniu lub formie w możliwie krótkim czasie od jej
wykonania. Orientacyjne czasy wbudowania mieszanki (od momentu wytworzenia) bez dodatków
przyśpieszających lub opóźniających określono w p.4.3.2
− Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania
powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i
rozprowadzanie jej przy pomocy wibratorów.
− Dodawanie na stanowisku formowania wody dodatkowej do mieszanki w celu poprawy jej urabialności
jest niedopuszczalne,
5.2.2. Warunki atmosferyczne podczas układania i twardnienia (wiązania) betonu
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Betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+50C, zachowując warunki umożliwiające
uzyskanie
przez beton wytrzymałości >15 MPa przed wystąpieniem temperatur ujemnych..
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresie obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie
rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym
elemencie.
W okresie występowania wysokich temperatur Wykonawca powinien zadbać, aby składniki mieszanki miały
dostatecznie niską temperaturę zapobiegającą przed stwardnieniem mieszanki zanim zostanie zgęszczona.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni świeżego betonu.
Wykonawca weźmie pod uwagę niebezpieczeństwo powstania rys skurczowych w odpowiedni sposób chroniąc
beton w czasie twardnienia przed powstaniem niedopuszczalnych spękań.
5.2.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji
monolitycznych mostowych
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

należy

przestrzegać

− Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości przekraczającej 0,5m w przypadku betonowania
słupów, korpusów podpór oraz ścian przyczółków oraz 1,0m przy betonowaniu innych elementów. W
przypadku większej wysokości nie przekraczającej jednak 3,0m, mieszankę należy układać za pomocą leja o
prostych ściankach lub rury teleskopowej dla wysokości od 3,0 do 8,0m.
− w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub
rurociągu pompy, bądź też za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami
wgłębnymi,
− w podporach, w których strzemiona nie przecinaj ą płaszczyzny poziomej, układać mieszankę betonową w
sposób ciągły segmentami o wysokości 5,0m, podając ją od góry do rdzenia słupa za pośrednictwem leja lub
rurociągu pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40cm, stosując wibratory przyczepne lub wgłębne, w
przypadku stosowania wibratorów przyczepnych, pierwszą warstwę mieszanki należy zagęszczać
wibratorami wgłębnymi,
− w przypadku słupów mających gęsty szkielet zbrojeniowy, w tym słupów o całkowitych wymiarach nie
przekraczających 400mm, ze strzemionami przechodzącymi przez środkową część słupa, mieszankę należy
układać w sposób ciągły;
− w każdym przypadku należy dostosować tempo betonowania elementu w taki sposób, aby wysokość słupa
świeżo ułożonej mieszanki betonowej nie wywoływała parć o wartościach przekraczających nośność
szalunku;
− gdy wysokość podpory jest większa od jednego segmentu (H>5,0m lub H>2,0m), betonowanie kolejnego
segmentu można rozpocząć po upływie 1÷2 godzin,
− w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o
grub.t>12cm, zbrojonych górą i dołem, należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni
betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne. Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania,
betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio
projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elem.kotwione w
betonie takie jak wpusty, sączki, kotwy itp.
− zwraca się uwagę na dokładne wygładzenie górnej powierzchni betonu płyty pod izolację. Późniejsze
wygładzanie płyty jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Górna powierzchnia płyty powinna być tak
przygotowana, aby szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była większa niż 10mm dla
powierzchni w spadku większym niż 1,5 % oraz 5mm dla powierzchni w spadku mniejszym niż 1,5 %.
Powierzchnia betonu nie może mieć lokalnych wybrzuszeń, większych niż 3mm i wgłębień większych niż
2mm, przy czym nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi.
5.2.4. Zagęszczanie betonu
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− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia i formy buławą wibratora,
− stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy <0,65
rozstawu zbrojenia w płaszczyźnie poziomej,
− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi, zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w warstwę
poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20÷30sek, po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym,
− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1.4R (R - promień skutecznego
działania wibratora),odległość ta zwykle wynosi 0,30 ÷ 0,70m,
− grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12cm. Płyty mniejszej grubości
należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych
− belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
− czas zagęszczania wibratorem powierzchn.lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od
30 do 60 sek,
− nie wolno stosować listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru betonu. Operację tę
należy wykonywać zwykłą łatą drewnianą i dopiero w następnej kolejności beton zagęścić listwą
wibracyjną.
− wibratory zewnętrzne (przyczepne) mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w
elementach nie grubszych niż 0,5m, przy dostępie jednostronnym oraz do 2,0m przy dostępie
dwustronnym,
− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0
do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie
powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne.
− wibratory zwykłe należy mocować w sposób trwały i sztywny.
5.2.5. Przerwy w betonowaniu

− Przerwy w betonowaniu należy wykonywać w miejscach wskazanych w Kontrakcie lub zgodnie z
poleceniami
Inżyniera. Przerwy w betonowaniu formuje się zazwyczaj w kierunku prostopadłym do wektora naprężeń
głównych, chyba że uzgodniono inaczej z Inżynierem.
− Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania
może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wy szczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.
− Bezpośrednio przed wznowieniem układania betonu, należy przygotować powierzchnię uprzednio
ułożonego betonu przez:usunięcie z pow.stwardniałego betonu luźnego, niezwiązanego materiału, jak
również mleczka cementowego,
− nasycenie powierzchni stwardniałego betonu wodą - nawilżać przez okres 24 godzin przed betonowaniem
doprowadzając pory do stanu kapilarnego nasycenia
− Tam gdzie jest to zaznaczone w dokumentacji stosować taśmy łączące lub warstwy sczepne.
− Jeżeli w układaniu betonu przeznaczonego do zagęszczania wibratorami wystąpiła przerwa, betonowanie
należy
wznowić nie później niż po 3 godzinach, lub gdy beton całkowicie związał, zależnie który z tych okresów
czasu
jest
krótszy. Jeżeli temperatura powietrza przekracza 20 C, przerwa w betonowaniu nie powinna przekraczać 2
godzin.
Po wylaniu kolejnej partii betonu, wibrator nie powinien dotykać form, prętów stali zbrojeniowej lub wcześniej
ułożonego betonu.
5.2.6. Pielęgnacja betonu dojrzewającego normalnie.
Młody beton należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na
ściskanie, co najmniej 15 MPa.
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji ludźmi, lekkimi środkami transportu, deskowaniami itp. dopuszcza
się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 5 MPa. W przypadku użytkowania
świeżo zabetonowanych konstrukcji do celów komunikacyjnych należy dodatkowo ułożyć tory z desek grubości
36mm i szerokości 20cm
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.
Przy temperaturze otoczenia >5 C należy nie pózniej niz po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, przez co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na
dobę). W temperaturze poniżej +5 C należy stosować metody izolacji ciepło-chronnej. Przy przewidywanym
spadku temperatury poniżej 0C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości
pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Do pielęgnacji powierzchni betonu można użyć specjalnych preparatów, które zapobiegają zbyt szybkiemu
wysychaniu betonu utrudniaj ąc powstawanie rys skurczowych, zwiększaj ąc odporność na działanie soli odladzaj
ących oraz podwyższają mrozoodporność i wodoszczelność. Przed zastosowaniem preparat należy dokładnie
wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu po około 0,5 do 2 godzin
od jego ułożenia.
5.2.7. Wykończenie powierzchni
Wszystkie pochylenia podłużne i poprzeczne należy formować podczas układania betonu.
Równość górnej powierzchni konstrukcji nośnej, na której przewiduje się ułożenie hydroizolacji powinna być
zgodna z wymaganiami określonymi w p.5.2.3
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki,
zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a
miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione, materiałem do napraw
powierzchniowych zaaprobowanym przez Inżyniera, natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku,
jeśli uszkodzenia te są w granicach, które nadzór inwestorski uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku
element podlega rozbiórce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z
betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 40mm pod wykończoną powierzchnią betonu a
otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania
powinny być stabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub
podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie).
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną,
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzone przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające
z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę, zarówno jeśli chodzi o rozkucia
i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez
innych wykonawców).

5.3. Rusztowania
5.3.1. Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie
Wykonawca powinien przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt wraz z obliczeniami rusztowań
roboczych, niosących i montażowych.
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Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby zapewnić
dostateczna sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania.
We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które
umożliwiaj ą właściwą regulacj ę rusztowań.
Prace związane z montażem i demontażem rusztowań winny być prowadzone pod nadzorem technicznym a
prawidłowość ich wykonania potwierdzona protokółem.
Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i
nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót.
5.3.2. Wymagania BHP na rusztowaniach
Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące części składowe powinny być
całkowicie dokręcone. Szczególnie należy zwrócić uwagę na właściwy naciąg ściągów w stężeniach podłużnych
i poprzecznych rusztowania.
Każda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona zgodnie z PN-E-05003/01.
Szczególnie ważne jest uziemienie elementów stalowych, po których poruszają się dźwigi lub inne urządzenia z
silnikami elektrycznymi. Oporność uziemienia mierzona prądem zmiennym o częstotliwości 50 Hz nie powinna
przekraczać 12Q. Odległość miedzy uziomami nie powinna przekraczać 16m.
W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego elementu rusztowania
z przewodem linii energetycznej, w tym również przewodów trakcji, linie te na czas prowadzenia robót winny być
wyłączone, względnie Wykonawca powinien sporządzić projekt techniczny odpowiedniego zabezpieczenia.
Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie
rusztowań, ze dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania.
Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami o wysokości co najmniej 1,1 0m
i z krawężnikami o wysokości 0,15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być
mniejsza od 0,60m. Praca na rusztowaniach powinna odbywać się w kaskach ochronnych, również pracownicy
znajdujący się pod rusztowaniami powinni mieć hełmy. Podczas prac należy ustawić widoczne tablice
ostrzegawcze.
5.3.3. Pomiary osiadań w czasie realizacji robót
Wykonawca winien zainstalować urządzenia zapewniające możliwość wykonania dodatkowych pomiarów
niwelacyjnych dla obserwacji osiadań i ugięć rusztowań.

5.4. Formy
5.4.1. Uwagi ogólne
Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać formy uwzględniając przy tym wszystkie siły, które będą na nie
działać podczas układania, jak również pielęgnacji betonu. Formy zaprojektowane przez Wykonawcę powinny:
— umożliwiać łatwy montaż i demontaż,
— nadawać się do wielokrotnego użytku,
— mieć dobrze dopasowane połączenia w celu ograniczenia przeciekania zaczynu cementowego.
Elementy formy powinny być zwymiarowane i wykonane w sposób umożliwiający uformowanie elementów
betonowych zgodnie z wymiarami i tolerancjami podanymi w Kontrakcie i niniejszej Specyfikacji.
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W celu zapewnienia łatwego zdejmowania form, powierzchnie form stykające się z betonem należy powlec
zatwierdzonym przez Inżyniera środkiem antyadhezyjnym do form. Środek antyadhezyjny nie powinien znaleźć
się w kontakcie ze zbrojeniem, cięgnami i zakotwieniami.
5.4.2. Wstępne wygięcie (strzałki montażowe)
Formy przeznaczone do formowania belek o rozpiętości przekraczającej 3,0m powinny zapewniać uzyskanie
wstępnego wygięcia w kierunku przeciwnym do strzałki ugięcia konstrukcyjnego. O ile nie określono inaczej,
wstępne wygięcie nie może być mniejsze niż maksymalne obliczone ugięcie belki pod pełnym obciążeniem
5.4.3. Formy ruchome (rusztowania przesuwne) do wykonywania pomostów
Formy ruchome (rusztowania przesuwne) powinny spełniać następujące wymagania:
— konstrukcja musi być całkowicie szczelna,
— metoda łączenia poszczególnych elementów nie powinna powodować zmniejszenia sztywności całej formy,
— w przypadku ręcznego ustawiania i rozbierania, całkowity ciężar elementów stalowych nie powinien
przekraczać 60 kg.

5.5. Deskowania do wykonania konstrukcji betonowych
5.5.1. Uwagi ogólne
Deskowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-S-10040. Powierzchnia deskowania nie może
odzwierciedlać pojedynczych desek, słojów drewna itp. Deskowanie odsłoniętych powierzchni betonu powinno
mieć powierzchnie stykające się z betonem wyłożone sklejką wodoodporną.
Wykonawca powinien zadbać, aby wykonane deskowanie było sztywne, stabilne, dokładnie ustawione i
bezpieczne.
Deskowanie należy tak zaprojektować, aby ślad w betonie na złączach szalunku nie przekraczał 2mm i posiadał
regularny kształt.
Deskowanie powinno uwzględniać wstępne wygięcie nie mniejsze niż maksymalne obliczone ugięcie belki pod
pełnym obciążeniem, osiadanie deskowania, które może wystąpić pod ciężarem ułożonego betonu oraz
tolerancje wykonania podane w pkt 6.4.2.
Dopuszczalne ugięcia deskowań wynoszą:
-

1/400 L dla powierzchni widocznych,
1/250 L dla powierzchni niewidocznych.

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynoszą:
-

na odcinku 20cm - 2mm,
na odcinku 200cm - 5mm.

5.5.2. Rozbiórka rusztowań i deskowań
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu
określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu
w konstrukcji.
Deskowania i rusztowania muszą pozostać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które przypada na
daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy
przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji.
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Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze usunięcia form i deskowań.
Optymalny cykl rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego użytku powinien być podany w dokumentach
technicznych konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania podczas robót
Badania polegają na sprawdzeniu
—
—
—
—

jakości wbudowanych materiałów
zgodności z dokumentacją projektową i normami.
sprawdzeniu wymiarów
przebiegu w planie i profilu podłużnym

6.3. Wymagane właściwości betonu.
6.3.1. Zalecenia do projektowania betonów
Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość gwarantowaną wg PN-88/B-06250. Przy projektowaniu
betonu należy opierać się na podstawowych wzorach wytrzymałości (wzór Bolmey'a), szczelności i
wodożądności cementu i kruszywa. Wymagania wg p.2.2.

6.3.2. Jakość betonów.
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek
betonowych przedkładając do oceny Inżynierowi:
a) próbki materiałów, które zamierza stosować wskazując ich pochodzenie typ i jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które
zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik
konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielęgnacji betonu,
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie
sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z p. 6.3. PN-88/B-06250,
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu, niezależnie od przedsiębiorstwa,
betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach
przygotowanych zg.z propozycj ami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który
wykonywać będzie okresowe badania w trakcie realizacji inwestycji, celem sprawdzenia zgodności właściwości
materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.

6.3.3. Wytrzymałość i trwałość betonu.
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie
próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1.
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Liczebność próbek do badań wytrzymałości powinna wynosić, co najmniej 6 szt. na jeden prefabrykat lub element
obiektu. Dla elementów konstrukcji betonowych o objętości powyżej 50m3 - co najmniej 12 szt.
Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach
projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu lub segmentu elementu. Próbki powinny
być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego
przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być
wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i Kierownika Robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki
powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez nadzór inwestorski przez jedną dobę w
formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3. Pierwsza seria próbek zostanie
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela Wykonawcy - celem
stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, wg dyspozycji wydanych przez
Inżyniera.
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę rozliczenia robót pod warunkiem,
że wartość wytrzymałości gwarantowanej RbG na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego rodzaju i klasy
betonu nie będzie niższa niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.
W przypadku, gdy wytrzymałość gwarantowana Rb na ściskanie otrzymana dla każdego rodzaju i klasy betonu
w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od klasy przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na
rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii,
niezależnie od tego, do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier
może, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć
pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym
otrzyma się wartość wytrzymałości gwarantowanej Rb na ściskanie po 28 dniach nie nizszą niz wskazana w
obliczeniach statycznych i w dokumentacji technicznej wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót.
Jeśli jednak równiez z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości gwarantowanej Rb na ściskanie po 28
dniach niższą niż wskazana w obliczeniach statycznych i w dokumentacji technicznej, wykonawca będzie
zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych
zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone
przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością
określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację.
Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 150 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany
właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach:
•
•
•
•

zmniejszenie modułu sprężystości - 20 %,
utrata masy - 2 % ,
rozszerzalność liniowa - 2 %,
współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania
cm/sek.

10 cm/sek, 8 po cyklach zamrażania 10

6.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej
6.4.1. Zakres kontroli
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.3.3. dotyczące wytrzymałości betonu, nadzór inwestorski ma
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów
celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-S-10040 i PN-EN 2061

− konsystencja mieszanki betonowej,
− zawartość powietrza w mieszance betonowej,
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−
−
−
−

wytrzymałości betonu na ściskanie,
nasiąkliwość betonu,
odporność betonu na działanie mrozu,
przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego między innymi podział
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów
pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu.
Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących,
jak próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.
6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.
Gęstość mieszanki betonowej należy badać przynajmniej jeden raz na każde betonowanie.
Pomiar temperatury, jeżeli została określona, należy wykonywać dla każdej dostawy mieszanki dostarczonej do
wbudowania.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej co najmniej 3 razy na 50m
mieszanki.
Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekraczać:
•
•

+ 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
+ 1cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych zgodnie z 2.1.4.
6.4.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej.
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową przy
projektowaniu jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających (zgodnie z normą PN-EN 12350-7) co
najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej podczas betonowania należy wykonać 3 badania zawartości powietrza
w mieszance betonowej na 50 m mieszanki..
6.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu).
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie określonej
w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50m3, 1 próbkę na zmianę
roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a
następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.
6.4.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika nadzoru, przeprowadzić można dodatkowe badania
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach
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pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. Koszt tych badań zostanie rozliczony zgodnie z zapisem w p.6.6.
SSTWiORB D-M.00.00.00.
6.4.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu.
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niż
1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie
narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli
zamrażania -odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:

1)

Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250:

− próbka nie wykazuje pęknięć,
− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp
nie przekracza 5 % masy próbek nie zamrażanych,
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamarzniętych jest < 20 % .
2)

Po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250:

− próbka nie wykazuje pęknięć,
− ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce
wartości 0,05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton.
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000m betonu. Wymagany stopień
wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0,8 MPa w 4 na 6 próbek badanych
zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.
6.4.8. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-88/B-06250

Lp.
1

Rodzaj badania
Badania składników betonu
1.1. Badanie cementu
-

Metoda badania wg
Termin lub częstość badania
PN-EN 196-3 PN- bezpośrednio przed użyciem każdej dostarczonej
EN 196-3 PN-EN partii
196-6

czasu wiązania

1.2. Badanie kruszywa
-

składu ziarnowego

-

kształtu ziarn

1.3. Badanie wody

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12
PN-B-06714-18

każdej

PN-B-32250

przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczeń
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dostarczonej
partii

2

Badania mieszanki betonowej

3

urabialności
Badania betonu
3.1.
Badanie
wytrzymałości
ściskanie na próbkach
3.2. Badania
konstrukcji

nieniszczące

betonu

3.3. Badanie nasiąkliwości

PN-B-06250

-

PN-B-06250

przy proj.recepty i 2 razy na zmianę roboczą
przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu każdej
partii betonu

na

w PN-B-06261 PN-B- w przypadkach technicznie uzasadnionych
06262
PN-B-06250

3.4. Badanie odporności na działanie PN-B-06250
mrozu
3.5. Badanie przepuszczalności wody

przy rozpoczęciu robót

PN-B-06250

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 niŜ raz
na 5000 m3 betonu
przy
ustalaniu recepty, 3 razy w czasie
wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niŜ raz
na 5000 m3 betonu

6.4.9. Kontrola jakości form i deskowań
Przed przystąpieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzić wszystkie formy i deskowania, tak by
spełniały wymagania dotyczące dokładności wymiarów i tolerancji dla konstrukcji podanych w Kontrakcie.
Formy należy sprawdzać porównując pomiary wykonane taśmą, teodolitem i łatą z wymiarami pokazanymi w
Kontrakcie. Formy powinny być czyste, mocne i sztywne, tak aby mogły przenosić parcie wibrowanej mieszanki
betonowej bez utraty mleczka cementowego.
Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera, że Roboty Pomocnicze są gotowe do
sprawdzenia zgodnie z Warunkami Kontraktu i Programem Zapewnienia Jakości.
Formy nadają się do przyjęcia, jeżeli spełniają następujące wymagania:

-

różnice rozstawu żeber usztywniających nie przekraczają 0,5 % lub 1cm,
różnica rozstawu poprzecznic nie przekracza 0,5 % lub 1cm,
odchylenie od prostoliniowości na odcinkach między poprzecznicami jest mniejsze niż 0,1 % długości lub
2cm,
odchylenie od pionu ściany wynosi poniżej 0,2 % wysokości lub mniej niż 0,4cm,
odchylenie od płaszczyzny (wybrzuszenie) na odcinku 3,0m wynosi poniżej 0,2 %,
odchyłki wymiarów elementu wykonywanego w formie nie przekraczaj ą:
0,1 % wysokości lub - 0,2cm, + 0,2 % wysokości lub + 0,5cm,
0,1 % szerokości lub -0,2cm, + 0,2 % szerokości lub +0,4cm,
± 0,1 % długości elementu lub ± 2,0cm.

6.4.10. Dokumentacja badań.
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
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Program badań obejmuje :
a) Badania w czasie budowy
b) Badania po zakończeniu budowy
c) Badania dodatkowe
6.5.1. Badania w czasie budowy.
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco,
w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności robót z projektem i obowiązującymi normami.
Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym
odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz
wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy.
Przy wykonywaniu zalecanych badań „In-situ” należy opierać się na opracowaniu Istytutu Badawczego Dróg i
Mostów pt.”Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „IN-SITU” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów
mostowych” wydanym w 1998r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

-

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.
Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z
projektem oraz PN-63/ B-06251.
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Sprawdzenie fundamentów płytowych polega na pomiarze wymiarów geometrycznych płyt, usytuowanie
względem osi podłużnej obiektu i osi poprzecznej podpory.
Sprawdzenie fundamentów palowych wykonuje się badając rozkład pali, w rzucie poziomym oraz sprawdzając
dokumenty odbioru robót palowych.
Sprawdzenie podpór jako całości należy wykonać przez:
porównanie przekrojów poprzecznych z projektem,
ustalenie, czy wychylenie z pionu mieści się w granicach dopuszczalnych,
sprawdzenie rys, pęknięć i raków.
Sprawdzenie korpusów budowli oporowych
porównanie z projektem usytuowania budowli względem osi korpusu drogowego,
porównanie rzędnych z projektem,
porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem,
ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.5.2. Badania po zakończeniu budowy.
Badania po zakończeniu budowy obejmują:
1.

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność
z dokumentacją techniczną w zakresie:
-

2.

podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów,
rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań
prowadzonych w czasie budowy. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykończenie krawędzi.
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6.5.3. Tolerancje wykonania elementów betonowych
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Należy
sprawdzić wygląd zewnętrzny betonu po zdjęciu deskowania. Odchyłki wymiarów w stosunku do podanych w
dokumentacji projektowej nie powinny przekraczać: Stopy (ławy) fundamentowe i fundamenty:

− usytuowanie stopy (ławy) w planie
− rzędna górnej powierzchni stopy (ławy)
Słupy i ściany:

±20 mm,
±20mm.

-

rzędna górnej powierzchni podpory lub oczepu
±10 mm,
pochylenie ścian 0,5% wysokości, a dla podpór słupowych < 15 mm,
wymiary w planie dla podpór ścianowych,
±20 mm,

-

wymiary w planie dla podpór słupowych

±10 mm.

Pomosty obiektów mostowych oraz ławy podłożyskowe:

-

długość przęsła
rozstaw łożyska
oś podłużna w planie
ustawienie w planie belek oraz płyt
-

±20 mm,
±10 mm,
±20 mm,
±20 mm,

przekrój poprzeczny belek oraz grubość płyt

-

±5 mm,

rzędne
±5 mm,
wstępne wygięcie (% wymaganej wartości)

±10 %.

6.5.4. Tolerancje wykończenia powierzchni betonu
Wszystkie powierzchnie betonowe powinny być gładkie, równe i jednakowego koloru, bez ubytków i wybrzuszeń
wystających powyżej płaszczyzny powierzchni oraz bez spękań i zarysowań.
Dopuszcza się powierzchniowe spękania skurczowe, o ile nie są większe od 0,2mm, zapewniona jest minimalna
grubość otulenia betonem równa 10mm, a długość pęknięć nie przekracza:podwójnej szerokości belki lub
długości 1,0 m dla pęknięć podłużnych, połowy szerokości belki lub długości 1,0 m dla pęknięć poprzecznych
Dopuszcza się ubytki na powierzchni, raki i odłupania, pod warunkiem zapewnienia grubości otulenia
betonem nie mniejszej niż 10mm i gdy nie przekraczają one 0,5 % powierzchni elementu.
Nierówności powierzchni mierzone łatą o długości 4,0m nie powinny przekraczać 10mm, z wyjątkiem
górnej powierzchni chodników, dla których dopuszczona odchyłka w nierówności mierzonej łatą długości 4.0m
wynosi 5mm.
Na powierzchni, na której przewiduje się ułożenie hydroizolacji, dopuszczalne są lokalne nierówności na
powierzchni płyt do 3mm wystające i do 2mm wgłębienia.
Naprawy wykonać przez zatarcie zaprawami niskoskurczowymi zgodnie z instrukcjami materiałów.
6.5.5. Tolerancje dla rusztowań
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Dopuszczalne odkształcenie elementów rusztowań stalowych, które mierzy się jako strzałkę pomiędzy
naciągniętą struną a poszczególnymi elementami (tj. ściankę rury, półką, ścianką lub środnikiem kształtownika)
są następuj ące:

-

dla części pionowych i poziomych - 0,001 ich długości i nie większą niż 1,5mm,
dla ściągów - 0,002 ich długości i nie większą niż 2mm.

Dopuszczalne odchyłki w średnicach otworów na śruby w elementach stalowych nie powinny być większe niż:

-

1,0mm - dla otworów o średnicy nominalnej do 20 mm,
1,5mm - dla otworów o średnicy nominalnej powyżej 20mm.

Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu rusztowań stalowych są następujące:

-

-

5,0cm - w rozstawie wież klatek w planie w stosunku do rozstawu zaprojektowanego w założeniu całkowicie
osiowego przenoszenia obciążeń pionowych, 0,5% w wysokości rusztowania lecz nie więcej niż 5,0cm w
wychyleniu rusztowania z płaszczyzny pionowej,
3,0cm - w rozstawie belek podwalinowych i oczepów,
2,0cm - w rzędnych oczepów.

Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynoszą:

-

10cm - w równomiernym rozstawie poszczególnych belek rusztu,
1 0cm - w położeniu środka ciężkości rusztu w stosunku do położenia wypadkowej.

Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na klatkach z podkładów wynoszą:

-

5cm - dla odchylenia w rozstawie poszczególnych podkładów,
10cm - w położeniu środka ciężkości podstawy klatki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla poszczególnych typów rusztowań wynoszą:

-

15cm - w rozstawie szeregów pali lub ram rusztowaniowych,
2cm - w rozstawie podłużnic i poprzecznic,
1 cm - w długości wsporników,
0,5% wysokości lecz nie więcej niż 3cm - w wychyleniu jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej,
10% - w wielkości podniesienia wykonanego w stosunku do wartości obliczeniowej.

Dopuszczalne ugięcia pionowe nie powinny przekraczać:

-

1/400 L - w belkach poddzwigarowych,
1/200 L - w belkach pomostów roboczych.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką obmiaru w przedmiotowym zadaniu jest
betonowej

1m3

(metr

sześcienny) wykonanej

konstrukcji

odpowiedniej klasy przy uwzględnieniu wszystkich elementów przewidzianych do wykonania

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbioru należy
dokonać sprawdzając przytoczone w p.6. kryteria oceny.
129

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli
choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i
dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z
normą i przedstawić do ponownego odbioru.
Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem, zgodnie z przyjętymi w SST
DM.00.00.00 zasadami. Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o
wyk.robót zgodnie z projektem i SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne warunki płatności
Ogólne warunki płatności określone zostały w SSTWiORB D-M.00.00.00.

9.2. Szczegółowe warunki płatności.
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie wszystkich czynników produkcji, prace pomiarowe i
przygotowawcze (z drogami technologicznymi), oznakowanie robót, opracowanie i uzgodnienie projektów
technologicznych i receptur, wykonanie niezbędnych rusztowań, pomostów i deskowań (z projektem
uzgodnionym wg p.5.3.1), dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją betonu,
wykonanie badań i pomiarów wymaganych w SST, rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych z
usunięciem materiałów i odpadów poza pas drogowy.
Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie i montaż, wskazanych w projekcie wszelkich drobnych konstrukcji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Deskowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BN-66/7113-10
BN-86/7122-11/21
PN-75/D-96000
PN-72/D - 96002
PN-88/M-82121
PN-85/M-82101
PN-88/M-82151
PN-86/M-82144
BN-87/5028-12

Sklejka szalunkowa
Płyty pilśniowe twarde. Wymagania.
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
Śruby z łbem kwadratowym
Śruby z łbem sześciokątnym
Nakrętki kwadratowe
Nakrętki sześciokątne
Gwoździe budowlane

10.2. Rusztowania
10.PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i
badania przy odbiorze
11.WP-D.DP31
„Rusztowania dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu
sprężonego”Min. Kom. W-wa 1967
12.PN-93/S-10080
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane - Wymagania i badania
13.PN-92/S-10082
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
10.3. Kruszywo
14.PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
15.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
16.PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
17.PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
18.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
19.PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
20.PN-89/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową.
21.PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenia.
22.PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.
23.PN-87/B-06721
Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
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24.PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

10.4. Cement
25.PN-EN 197-1:2002
Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotycz.cementów
powszechnego użytku
26.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku (zmiana A1)
27.PN-EN 197-2:2002
Cement Część 2: Ocena zgodności
28.PN-EN 196-1:1996
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
29.PN-EN 196-2:1996
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
30.PN-EN 196-3:1996
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości
31.PN-EN 196-6:1997
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
32.PN-EN 196-7:1997
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek.
33.PN-EN 196-21:1997 Oznaczenie zawart. CO2 , CL i alkaliów.
34.PN-EN 196-21/Ak:1997 Oznaczenie zawart. CO2 , CL i alkaliów ; uzupełnienie krajowe dotyczące aparatury
35.PN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
36.PN-86/B-04320
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
10.5. Woda
37.PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
38.PN-71/C-04554/02 Woda i ścieki. Badanie twardości metodą wesenianową
39.PN-82/C-04566/02-03 Woda i ścieki. Badanie zawartości siarki i jej związków.
40.PN-73/C-04600/00
Woda i ścieki. Badanie zawartości chlorku i jego związków. 41.PN-76/C-04628/02
Woda i ścieki. Badanie zawartości cukrów .
10.6. Beton
42.PN-EN Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 206-1
43.PN-88/B-06250 Beton zwykły.
44.PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek
45.PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka
46.PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe
47.PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia
zagęszczalności
48.PN-EN 12350- Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego
49.PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.
50.PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza - metody
ciśnieniowe
51.PN-EN 12390-1 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i
form
52.PN-EN12390-2 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych
53.PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania
54.PN-EN 12390-4 Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymałościowych
55.PN-EN 12390-8 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
56.PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia
57.PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
58.PN-EN 934-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do
kanałów
kablowych. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
59.PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i
ocena zgodności
60.PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton
61.PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania oddz.na beton.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-10.10.02. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
BETONU
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót przy antykorozyjnym zabezpieczaniu powierzchni betonowych, na obiektach wykonywanych w ramach
inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL.
KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zabezpieczeniu antykorozyjnym
powierzchni betonowych dyspersjami polimerowymi lub mieszankami cementowymi modyfikowanymi
polimerami i dotyczą:

− Robót przy konstrukcji chodnika
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Ochrona powierzchniowa betonu - zwiększenie odporności konstrukcji betonowej na działanie środowisk
agresywnych, przez odcięcie lub ograniczenie dostępu środowiska agresywnego do powierzchni konstrukcji.
1.4.2. Hydrofobizacja - obniżenie zwilżalności przez wodę powierzchni betonu; uzyskiwana jest przez
nanoszenie roztworów lub emulsji odpowiednich substancji tworzących warstewki hydrofobowe (hydrofobowość
- cecha pewnych makrocząsteczek i cząsteczek koloidalnych polegająca na braku tendencji do gromadzenia na
swej powierzchni cząsteczek wody).
1.4.3. Karbonatyzacja betonu - proces powstawania węglanów pod wpływem działania dwutlenku węgla i
wilgoci; karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje jednakże redukcję pH
betonu, przez co następuje jego zobojętnienie i ustaje jego zdolność do pasywacji stali zbrojeniowej, a w
konsekwencji występuje korozja prętów znajdujących się w strefie betonu skarbonatyzowanego (pH<1 1).
1.4.4. Temperatura punktu rosy - temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiają się kropelki wody
wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub
wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże.
1.4.5. PC (Polymer-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowym.
1.4.6. PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym
1.4.7. Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkości, które po wniknięciu w głąb
betonu i spolimeryzowaniu wpływaj ą korzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyróżnia się tu:
−hydrofobowe impregnaty porów (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekłe, penetrujące
beton, tworzące powłoki na ściankach porów,
−impregnaty wypełniające pory - wyroby ciekłe penetrujące pory w betonie, tworzące materiał stały.
1.4.8. Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio
przygotowane
podłoże
za
pomocą
technik
malarskich.
1.4.9. Warstwa podkładowa - warstwa gruntująca zwiększająca przyczepność farby do podłoża betonowego.
1.4.10. 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.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

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. Określenie materiałów w
Wybór materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powinien nastąpić na podstawie projektu
wykonawczego zabezpieczenia antykorozyjnego.. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o
parametrach nie gorszych niż podano w projekcie za zgodą projektanta.

2.3. Ogólne wymagania dla wykonanych powłok
Wykonana powłoka powinna:

− redukować nasiąkliwość powierzchniową betonu: wskaźnik ograniczenia chłonności wody wg Procedury
IBDiM PB-TM-X5 powinien > 30%,
− redukować wchłanianie substancji szkodliwych,
− zwiększać odporność na mróz i mgłę solną: powłoka lub wyprawa po badaniu mrozoodporności (F150) wg
Procedury IBDiM PO-2 nie powinna wykazywać zmian ani uszkodzeń (brak rys, pęcherzy, pęknięć,
złuszczeń czy odspojenia),
− hamować dyfuzję CO2 (zabezpieczać otulinę zbrojenia przed karbonatyzacją): opór dyfuzyjny dla CO2
badany wg procedury ITB LO-4 powinien > 50m (badania nie wymaga się dla powierzchni zabezpieczanych
preparatami hydrofobowymi i impregnatami wypełniającymi pory),
− nie hamować dyfuzji pary wodnej („oddychanie betonu”): opór dyfuzji dla pary wodnej wg Procedury ITB
LO-4 powinien < 4m. Dopuszcza się stosowanie ochrony powierzchniowej wykonanej za pomocą powłok,
bądź wypraw z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań stanowiących opór dla dyfuzji pary
wodnej, pod warunkiem zapewnienia możliwości odprowadzenia pary wodnej z betonu, tj. w szczególności
poprzez niewykonanie powłoki ze wszystkich stron elementu.
Nie dopuszcza się zastosowania ochrony powierzchniowej, która:

− zamyka rysy na powierzchniach elementów znajdujących się od spodu konstrukcji; w szczególności powłok
ochronnych z możliwością pokrywania zarysowań nie należy stosować jako zabezpieczenie
powierzchniowe konstrukcji sprężonych ze względu na brak możliwości kontroli ewentualnych zarysowań,
− uniemożliwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienia się zarysowań oraz obserwacji propagacji rys
istniejących.
2.4. Rodzaje ochrony powierzchniowej betonu
Jako ochronę powierzchniową betonu można stosować w szczególności:
a)

b)

hydrofobizację powierzchni - nasączenie stwardniałego betonu cieczami o małej lepkości lub gazami, które
wnikając w beton, powodują zmianę niektórych jego cech fizykochemicznych (hydrofobizacja
powierzchniowa), lub dodawanie preparatów chemicznych do świeżego betonu lub zaprawy w celu
zwiększenia ich odporności na wodę (hydrofobizacja objętościowa),
powłoki malarskie (grubości 0,1-1,0mm) - warstwy z wyrobów malarskich ciekłych lub upłynnionych na
odpowiednio przygotowane podłoże technikami malarskimi,

2.4.1. Powłoki bez zdolności pokrywania rys
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Cienkowarstwowe powłoki bez zdolności pokrywania rys, do grubości 0,3mm, wykonane są dyspersjami
polimerowymi, kopolimerami, poliuretanami, żywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami żywic
epoksydowych.
Wymagania dla powłoki:

− nie powinna pokrywać rys,
− wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 powinna wynosić:
-

wartość średnia > 0,8 MPa,
wartość minimalna 0,5 MPa,

− przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 powinna
wynosić:
wartość średnia > 0,6 MPa.
2.4.2. Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań
Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań są powłokami grubości powyżej 0,3mm, wykonanymi
dyspersjami polimerowymi lub grubości >1,0mm, wykonanymi mieszankami cementowymi modyfikowanymi
polimerami. Powłoka powinna:

− pokrywać rysy o rozwartości do 0,15mm wg Procedury ITB nr 211,
− mieć wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:
o wartość średnią > 1,0 MPa,
o wartość minimalną 0,6 MPa,
− mieć przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 wartość
średnią > 0,8 MPa.
2.4.3. Powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach nie obciążonych ruchem
Powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach nie obciążonych ruchem powinny
być grubości minimum 1,0mm i powinny być wykonane poliuretanami (PU), dwukomponentowymi
polimetakrylanami metylu (2-k PMMA) lub modyfikacjami żywic epoksydowych (EP).
Powłoka powinna:

− pokrywać rysy o rozwartości do 0,30mm wg Procedury ITB nr 211 (wydłużenie względne powłoki przy
rozciąganiu w temp. -20°C - min.25%),
− mieć wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 na powierzchniach nie
obciążonych ruchem:
-

wartość średnią > 1,3 MPa,
wartość minimalną 0,8 MPa,

− -mieć przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 wartość
średnią > 1,0 MPa.
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2.5. Pozostałe materiały
Materiały stosowane do czyszczenia podłoża - nie mogą być szkodliwe dla otoczenia..
Materiał na zbudowanie pomostów roboczych - muszą zapewnić warunki stateczności i posiadać odpowiednią
nośność. Pomosty robocze musza zapewniać bezpieczne warunki pracy i być wyposażone w poręcze. Rysunki
robocze pomostów roboczych podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.

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 zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią i
kartami technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu
technologicznego i wykonanych prac (do wykonania badań wytrzymałości podłoża oraz jakości powłok
(przyczepności, grubości) wg odpowiednich norm przedmiotowych).
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inżyniera.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do
dyspozycji:

-

wilgotnościomierz,
termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.

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
Materiały do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być pakowane w oryginalne opakowania
producenta. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane:

−
−
−
−
−
−
−
−
−

nazwę i adres producenta,
nazwę wyrobu,
oznaczenie,
datę produkcji,
masę netto,
termin przydatności do użycia,
informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej IBDiM,
informację o proporcji mieszania,
sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności,
bhp i ochrony środowiska.

Materiały powinny być przechowywane w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie
zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je
przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.
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Materiały należy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SSTWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być spełnione następujące warunki:

− jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny być prowadzone w temperaturze
nie niższej niż +5°C (dla wyrobów epoksydowych +8°C) i wyższej o min. 3°C od temperatury punktu rosy
przy wilgotności względnej nie wyższej niż 80%. (Tabelę podającą temperaturę punktu rosy dla podłoża w
zależności od wilgotności względnej powietrza zamieszczono w załączniku 6). Nie wolno malować
powierzchni konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiałów stosowanych w
ujemnych temperaturach),
− niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas złej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle
oraz przy pojawiającej się na powierzchni betonu rosie.
− Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wilgotność podłoża oraz
temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w kartach
technicznych, Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunków atmosferycznych należy
wykonywać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiarów warunków
klimatycznych Wykonawca powinien sporządzić protokół.
5.3. Zasady wykonywania robót
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

−
−
−
−

roboty przygotowawcze,
przygotowanie podłoża betonowego,
nałożenie powłoki,
roboty wykończeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej:

− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów
roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót.

5.5. Przygotowanie podłoża
5.5.1. Warunki ogólne
Podłoże betonowe, na którym stosuje się ochronę powierzchniową, powinno być jednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek
związanego betonu i innych elementów pogarszających przyczepność. Przygotowane podłoże powinno mieć
odpowiednią szorstkość. Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół..

5.5.2. Sposoby przygotowania podłoża
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Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu betonu należy wykonywać metodami, które nie naruszają
materiału konstrukcyjnego. Z całej izolowanej powierzchni należy usunąć mleczko cementowe. Niezwiązane
części betonu można odbić młotkami, a całe powierzchnie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np.
piaskowanie, śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem
przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem (sprężarki śrubowe). Miejsca zatłuszczone
należy zmyć rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze polegające
na usunięciu wszystkich części luźnych należy dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych,
zgodnie z kartami technicznymi.
W przypadku drobnych nierówności (o głębokości do 0,5cm) podłoże betonowe należy wyrównać szpachlówką
typu PCC kompatybilną do stosowanej powłoki, zgodnie z zasadami podanymi w „Zaleceniach do wykonywania
oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998. Rysy
występujące w podłożu betonowym powinny być zainiektowane.
Czas oczekiwania pomiędzy wykonaniem elementu betonowego lub jego naprawieniem, a wykonaniem powłoki
ochronnej jest zależny od wykonywanych prac na elemencie (np. betonowanie, naprawa zaprawami PCC) i
stosowanych materiałów. Czas ten należy przyjmować wg danych podawanych w kartach technicznych
stosowanych materiałów.

5.5.3. Wymagania dla podłoża pod ochronę powierzchni betonowej
Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiału, przygotowane podłoże
powinno mieć:

− wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektów nie mniejszą
niż wynikającą z przyjętej klasy betonu,
− wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego:
o wartość średnią 1,5 MPa,
o wartość minimalną 1,0 MPa.
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 25m2 powierzchni
oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu,

− podłoże suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci. W przypadku
impregnacji podłoże betonowe wymaga dokładnego wysuszenia, tak aby usunąć wodę z porów i
zwiększyć skuteczność takiego zabezpieczenia. Jeżeli producent tak zaleca, dla materiałów stosowanych
na mokre podłoże powierzchnia betonu powinna być matowo-wilgotna,
− temperaturę podłoża betonowego nie niższą niż +8°C (temperatura podłoża musi być wyższa o 3°K od
punktu rosy) i nie wyższa niż +25°C, chyba że producent podaje inne wymagania,
− szorstkość przygotowanej powierzchni betonu określona metodą wypełnienia piaskiem nie
przekraczającą 1,0mm Przebieg pomiaru szorstkości:
Na poziomą powierzchnię betonu należy wsypać odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,10,5mm, w ilości 25 lub 50cm (w zależności od spodziewanej szorstkości) i rozprowadzić go drewnianym
krążkiem o średnicy 50mm i grubości 10mm ruchami kolistymi do wyrównania z powierzchnią. Należy dążyć,
aby wypełnienie piaskiem było maksymalnie zbliżone do kształtu koła. Następnie należy pomierzyć średnicę
koła w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wyników obliczy wartość średnią.
Parametrem charakteryzującym szorstkość powierzchni betonu jest wartość „s”, która jest uśrednioną
głębokością nierówności na jego powierzchni. Szorstkość należy określić ze wzoru: s = 40 V/K d2 (mm), gdzie: V
- objętość piasku w (cm3), d - średnica koła w (cm). Wartość „s” należy podawać z dokładnością do 0,1 mm,

− podłoże czyste - powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, smarów i innych
zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie,
− podłoże gładkie i równe - lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie powinny przekraczać
+1mm. Szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długości 4m ułożoną na betonie nie powinny
przekracza 3mm, pomiar równości podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem prześwity pod
aluminiową łatą o długości 4m ułożoną na badanej powierzchni.
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5.6. Przygotowanie materiałów
Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów należy sprawdzić zgodność materiału z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, stan opakowań i termin przydatności do stosowania. Z kontroli jakości
materiałów do ochrony powierzchniowej (w tym materiału gruntującego, jeśli występuje w systemie) Wykonawca
powinien sporządzić protokół.

5.7. Nakładanie powłok
Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez
producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych materiałów i opracowane przez jego
producenta. Każdy z materiałów przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoją specyfikę
stosowania i dla każdego materiału można określić nieco inne wymagania dotyczące warunków pogodowych,
warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz warunków wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe
przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta materiału ma decydujący wpływ na trwałość
wykonywanych powłok.
Jeżeli producent nie podaje inaczej powłoki można nakładać, co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu.
Przy nanoszeniu materiałów do zabezpieczeń powierzchniowych betonu należy zwrócić uwagę na grubość
nanoszonej powłoki, uwzględniając szorstkość podłoża określoną w pkcie 5.5.3.
Ilość i grubość wykonanych warstw zależy od wybranego materiału. Należy dostosować się do wymogów
producenta, pod warunkiem, że efekt końcowy będzie odpowiadał warunkom trwałości i estetyki .
Metoda aplikacji powłoki lub wyprawy powinna zostać określona w projekcie roboczym po wyborze konkretnego
materiału. Z wykonania robót Wykonawca powinien sporządzić protokół.

5.8. Pielęgnacja powłoki
Jeżeli producent nie podaje inaczej, bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem,
a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C przez czas
określony przez producenta materiału w kartach technicznych.

5.9. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych, oryginalnych
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5°C i wyższych niż
+25°C.
Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom,
jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować skażenia
środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie wolno
wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i
poddać utylizacji. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami,
szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową.

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
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w
pkcie 2 lub przez Inżyniera,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania ochrony powierzchniowej, w którym
podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie używanych materiałów,
parametrach technologicznych wbudowania materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań
wykonanych powłok.

6.3. Kontrola jakości materiałów
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Za sprawdzenie
przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca.
Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i
sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi Inżynierowi
certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności danej partii materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a
także kartę techniczną materiału. Na żądanie Inżyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badań materiałów
wykonanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:

−
−
−
−

nr produktu,
stan opakowań materiału,
warunki przechowywania materiału,
datę produkcji i datę przydatności do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien ocenić jego wygląd i klarowność, a w
przypadku farb sprawdzić obecność kożucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513. Z kontroli jakości materiałów
powinien zostać sporządzony protokół.

6.4. Kontrola przygotowania podłoża
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża, które powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 5.5. Z przygotowania podłoża zostanie sporządzony protokół.
Przykład protokołu został zamieszczony w załączniku 3.

6.5. Kontrola wykonania zabezpieczenia
6.5.1. Kontrola przygotowania materiałów i nakładania powłok
Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji mieszania składników,
zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować zachowanie czasu nakładania materiałów i
odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych warstw.

6.5.2. Badanie wykonanej powłoki
6.5.2.1. Ocena wizualna powłok
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obejmuje wzrokową ocenę stanu całej powłoki wg wymagań podanych w
tablicy 1.
Tablica 1. Ocena wizualna jakości powłok i wypraw ochronnych

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cecha powłoki
Połysk
Barwa
Zmięknienie powłoki
Ubytki
Chropowatość
Kratery
Zacieki
Marszczenie się wymalowania
Rysy i pęknięcia
Pęcherze
Odspajanie się powłoki lub wyprawy

Wymagania
jednolity na całej powierzchni
jednolita na całej powierzchni, zgodna ze wzorcem
niedopuszczalne
niedopuszczalne
niedopuszczalna - w przypadku gładkich powłok
dopuszczalna o charakterze ukłuć szpilki
niedopuszczalne
niedopuszczalne
niedopuszczalne
niedopuszczalne
niedopuszczalne

Cała powierzchnia betonu powinna być dokładnie pokryta materiałem ochronnym.
6.5.2.2. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża betonowego
Badanie przyczepności powłok ochronnych na podłożu betonowym należy przeprowadzić na obiekcie wg
następujących zasad:
a) metodą jakościową polegającą na ostukiwaniu stalowym młotkiem o masie 250g w wybranych przez
Inżynierach miejscach. W przypadku złej przyczepności powłoki do podłoża przy ostukiwaniu występuje
specyficzny głuchy dźwięk,
b) metodą ilościową polegającą na określeniu siły potrzebnej do oderwania naciętego wycinka powłoki od
podłoża za pomocą przyklejonego stempla metalowego o średnicy φ 50mm zgodnie z normą PN-EN 1542:2000.
Do przyklejania stempla metalowego do powłoki należy dobrać klej spełniający następujące wymagania:

− świeżo nałożony klej nie może oddziaływać niszcząco na powłokę,
− po stwardnieniu kleju, naprężenia zrywające połączenia: klej-stempel metalowy i klej-powłoka powinny
być większe niż naprężenia zrywające połączenie: beton-powłoka.
Należy wykonać co najmniej 1 oznaczenie na 25m przy czym nie mniej niż 5 oznaczeń dla elementu. Miejsca
pomiarowe powinien wskazać Inżynier. Wartości powinny spełniać wymagania dla powłoki lub wyprawy
podane w pkcie 2.3. Jeżeli wartość pojedynczego pomiaru jest niższa od wartości podanych w pkcie 2.3
wówczas należy wykonać dodatkowy pomiar obok, w miejscu również wskazanym przez Inżyniera. W
przypadku, gdy dodatkowy pomiar spełni warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie
wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie będzie niższa od wartości średniej określonej w pkcie 2.3 dla danego
rodzaju powłoki lub wyprawy, to można uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony.
Istotny jest również sposób zniszczenia w miejscu badania przyczepności. Za poprawny należy przyjąć każdy
sposób zniszczenia typu adhezyjnego, kohezyjnego lub adhezyj no-kohezyjne go oprócz zniszczenia w warstwie
kleju (lub na styku kleju ze stemplem lub na styku kleju z powłoką).
6.5.2.3. Wyniki kontroli i badania dodatkowe
Z pomiarów kontrolnych Wykonawca sporządzi protokół. Na żądanie Inżyniera kontrola może objąć również
badania innych właściwości materiałów i powłok wg wymagań aprobat technicznych.
Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów, które były stosowane do
wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowując wymagania technologiczne odnośnie ich stosowania.
7. OBMIAR ROBÓT.
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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 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni betonu zabezpieczonej antykorozyjnie.
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. Roboty uznaje
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− przygotowanie podłoża do ułożenia powłoki,
− ułożenie powłoki gruntuj ącej i między warstw.
8.3. Odbiory po zakończeniu robót
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy.
Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów
wtedy gdy:

− zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.
− istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera.
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i
wymianę na nową wadliwie wykonanej powłoki, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji Inżynier
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość
potrąceń za obniżoną jakość.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej powłoki na nową Wykonawca wykona na
własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania powłok antykorozyjnych powierzchni betonu w technologii przyjętej przez
Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje projekt roboczy (technologiczny) dostarczenie
niezbędnych materiałów i sprzętu, prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robót,
wykonanie robót wg zakresu w p. 1.3, oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością
wykonawcy materiałów poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
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1. PN-B-03264:2000
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-B-04500:1985
Zaprawy budowlane - badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
3. PN-EN 1542:2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań.
Pomiar przyczepności przez odrywanie.
4.

PN-EN 21513

Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie próbek do badań.

10.2. Inne dokumenty
5.
Procedura IBDiM Nr Oznaczenie wskaźnika ograniczenia chłonności wody PB-TM-X5
6.
Procedura IBDiM Badanie i ocena stanu powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania PO-2
7.
Procedura ITB
Oznaczanie przepuszczalności
pary wodnej
przez powłoki
malarskie,
bitumiczne i z tworzyw LO-4 sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych i papy
8. Procedura IBDiM Badanie przyczepności powłoki ochronnej do betonu metodą „pull-off” TM-X3
9.
10 Procedura ITB Wymagania techniczne i metody badań zapraw plastycznych oraz warunki odbioru
pocienionych nr 211 wypraw z zapraw plastycznych
10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.
735)
11. Katalog Zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część - I Wymagania.
Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r
12. "Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych" opracowany przez IBDiM.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
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 urządzeniami
zabezpieczającymi ruch pieszych.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
barierek zabezpieczających ruch pieszych na chodniku zawieszonym .
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane
z kształtowników stalowych, .
1.4.2. Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie złożonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w połączeniu z innymi
materiałami budowlanymi.
1.4.3.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
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, objętych niniejszą
SSTWiORB, są:
słupki metalowe i elementy połączeniowe,
materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.
2.3. Słupki metalowe i elementy połączeniowe
2.3.1. Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków
Słupki metalowe ogrodzeń można wykonywać z ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo z rur kwadratowych
lub prostokątnych, względnie z kształtowników: kątowników, ceowników (w tym: częściowo zamkniętych),
teowników i dwuteowników, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera.
Wymiary i najważniejsze charakterystyki słupków można przyjmować zgodnie z tablicami od 1 do 7.
Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219
Średnica
Grubość
Masa 1 m rury
Dopuszczalne odchyłki, %
zewnętrzna
ścianki
kg/m
średnicy
grubości
zewnętrznej ścianki
51,0
od 2,6 do 12,5
od 3,10 do 11,9
54,0
od 2,6 do 14,2
od 3,30 do 13,9
57,0
od 2,9 do 14,2
od 3,87 do 15,0
60,3
od 2,9 do 14,2
od 4,11 do 16,1
63,5
od 2,9 do 16,0
od 4,33 do 18,7
± 1,25
± 15
70,0
od 2,9 do 16,0
od 5,80 do 21,3
76,1
od 2,9 do 20,0
od 5,24 do 27,7
82,5
od 3,2 do 20,0
od 6,26 do 30,8
88,9
od 3,2 do 34,0
od 6,76 do 34,0
101,6
od 3,6 do 20,0
od 8,70 do 40,2
Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220
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Średnica
zewnętrzna
mm
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5

Grubość
ścianki
mm
od 2,9 do 5,6
od 2,9 do 8,0
od 2,9 do 10,0
od 7,1 do 10,0
od 7,1 do 10,0

Masa
1 m rury
kg/m
od 3,44 do 6,27
od 3,65 do 9,04
od 3,87 do 11,60
od 9,34 do 12,40
od 9,90 do 13,20

Dopuszczalne odchyłki, %
Średnica
Grubość
zewnętrzna ścianki

± 1,0

± 15

Tablica 3. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401
Wymiary
Grubość
Masa 1 m
Dopuszczalne odchyłki mm
ramion
ramienia
kątownika
długości ramienia grubości ramion
mm
mm
kg/m
40 x 40
45 x 45
50 x 50
60 x 60
65 x 65
75 x 75
80 x 80
90 x 90
100 x 100

od 4 do 5
od 4 do 5
od 4 do 6
od 5 do 8
od 6 do 9
od 5 do 9
od 6 do 10
od 6 do 11
od 8 do 12

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

±1

± 0,4

± 1,5

± 0,5

_____________
±2

____________
± 0,6

Tablica 4. Kątowniki nierównoramienne wg PN-81/H-93402
Wymiary
Grubość
Masa 1 m
Dopuszczalne odchyłki mm
ramion
ramienia
Kątownika
długości
grubości ramion
mm
mm
kg/m
ramienia
45x30
60x40
65x50
70x50
75x50
80x40
80x60
80x65
90x60
100x50
100x65

od 4 do 5
od 5 do 6
od 5 do 8
7
od 5 do 8
6
od 6 do 8
10
8
8
od 7 do 10

od 2,24 do 2,76
od 3,76 do 4,46
od 4,35 do 6,75
6,24
od 4,75 do 7,39
5,41
od 6,37 do 8,34
10,7
8,96
8,99
od 8,77 do 12,3

±1
± 1,5; ± 1,0

+ 0,3; - 0,5

± 1,5
± 1,5; ± 1,0

+ 0,4; - 0,7

± 1,5

Tablica 5. Ceowniki walcowane wg PN-H-93403
Wymiary - mm
Masa
Dopuszczalne odchyłki mm
Ozna- wysoszerogrubość
1
m
czenie kość
kość
środnika
ceownika
środnika
stopki
grubości
środnika stopki
kg/m
[ 40
40
20
5
4,75
+0,3; -0,5
[ 45
45
38
5
5,03
± 1,5
± 1,5
5
5,59
[ 50
50
38
[ 65
65
42
5,5
7,09
+ 0,4
[ 80
80
45
6
8,64
- 0,75
[100
[120
[140

100
120
140

50
55
60

6
7
7

10,60
13,40
16,00

± 2,0
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± 2,0

+0,4; -1,0

Tablica 6. Teowniki walcowane wg PN-H-93406
OznaWymiary – mm
Masa 1 m
czenie
wysokość szerokość Grubość
teownika
środnika
stopki
środnika
kg/m
T 40x40
40
40
5
2,96
T 50x50
50
50
6
4,44
T 60x60
60
60
7
6,23
T 80x80
80
80
9
10,70
T100x 100 100
100
11
16,40
Tablica 7. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407
OznaWymiary – mm
Masa 1 m
czenie
wysokość szerokość Grubość
dwuteowśrodnika
stopki
środnika
nika, kg/m
I 80
80
42
3,9
5,94
I 100
100
50
4,5
8,34
I 120
120
58
5,1
11,10
I 140
140
66
5,75
14,30

Dopuszczalne odchyłki mm
środnika stopki
grubości
±1

±1

± 0,5

± 1,5

± 1,5

± 0,75

Dopuszczalne odchyłki mm
środnika stopki
grubości

±2

± 1,5

± 0,5

2.3.2. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań 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 zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
długościach 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. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1
m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.
2.3.3. Wymagania dla kształtowników
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika powinna być
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania 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 tablica 8 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy zgłaszającym zamówienie i wytwórcą.
Tablica 8. Podstawowe własności kształtowników wg PN-H-84020
Granica plastyczności, MPa, minimum Wytrzymałość na rozciąganie,
dla wyrobów o grubości lub średnicy
MPa, dla wyrobów o grubości lub
Stal
średnicy
do
od 40 od 63 od 80 od 100 od 150
do
od 100
40 mm do 63 do 80 do 100 do 150 do 200
100mm
do 200
St3W 225
215
205
205
195
185
od 360
od 340
do 490
do 490
St4W 265
255
245
235
225
215
od 420
od 400
do 550
do 550
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, że kształtowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza się tylko w wiązkach.
2.3.4. Wymagania dla elementów połączeniowych do mocowania elementów barier
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Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do mocowania między sobą
barier i płotków jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań,
rozwarstwień i wypukłych karbów.
Własności mechaniczne elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M82054-03 lub innej normy uzgodnionej.
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zależności od
wielkości i masy wyrobów.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania:
a) umiarkowanych - 8 µm,
b) ciężkich
- 12 µm,
zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej środowisk według PN-H-04651.
2.3.5. Wymagania dla drutu spawalniczego
Drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego
acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera.
Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub od 6 do 8 mm, gdy elementy
łączone są grubsze niż 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić:
średnica drutu - mm
wytrzymałość na rozciąganie
od 1,2 do 1,6
od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0
od 550 do 1000 MPa
powyżej 3,0
od 450 do 900 MPa.
Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składać się z
jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i
prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto.
Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynników wywołujących
korozję.
2.3.6. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych
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 [44]. Minimalna grubość
powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 9.
Tablica 9. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej
wg BN-89/1076-02
Agresywność
korozyjna Minimalna grubość powłoki, µm,
atmosfery
przy wymaganej trwałości w latach
wg PN-H-04651
10
20
Umiarkowana
120
160
Ciężka
160 M
200 M
M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.
2.4. Beton i jego składniki
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 wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej,
możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji.
Klasa betonu - powinna być B 15 lub B 20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”, odpowiadającym
wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN88/B-6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa łamanego i
otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.
Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodę pitną.
2.5. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali, żeliwa lub metali nieżelaznych należy używać materiały zgodne z PN-B-10285
(tab. 10).
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Tablica 10. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285)
Lp. Rodzaj
Rodzaj
podkładu
Rodzaj powłoki
malarskiej
Zastosowanie
podłoża
1
Stal
farba olejna miniowa 60% dwuwarstwowa z farby albo
elementy ślusarsko-kowalskie pełne
lub ftalowa miniowa 60% jak w a) i jednowarstwowa z i
ażurowe
(poręcze,
kraty,
lakieru olejnego schnącego na ogrodzenie, bramy itp.)
powietrzu, rodzaju III
Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających uzgodnionych
wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i połysk
odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z
dostawcą.
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 urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do montażu elementów
panelowych itp.
środków transportu materiałów,
żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),
ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w grunt,
przewoźnych zbiorników do wody,
betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek gąsiennicowych (np. 0,25 m3),
sprzętu spawalniczego itp.
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
Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić można dowolnymi środkami transportu. W przypadku
załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Kształtowniki można przewozić dowolnym środkiem transportu luzem lub w wiązkach. W przypadku
ładowania na środek transportu więcej niż jednej partii wyrobów należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Przy transporcie przedmiotów metalizowanych zalecana jest ostrożność ze względu na podatność powłok na
uszkodzenia mechaniczne, występujące przy uderzeniach.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Druty i pręty spawalnicze należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.
Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08, zaś mieszankę betonową wg PN-B06251.
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 wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót wykonywanych
bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.
Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych urządzeń liniowych
zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej.
Do podstawowych czynności objętych niniejszą SSTWiORB przy wykonywaniu ww. robót należą:
wykonanie dołów pod słupki,
wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
ustawienie słupków,
5.3. Wykonanie dołów pod słupki
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Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a
głębokość od 0,8 do 1,2 m.
5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki
Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na
zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji
Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom
punktu 2. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.
5.5. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii urządzenia
zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z
rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.
Słupki końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie większym od 15o należy
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia
pod kątem około 30 do 45o.
5.6. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w formie poręczy
Poręcze oddzielające ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Maksymalną długość poręczy nie dylatowanych określa się na 50 m pod warunkiem zgody Inżyniera.
5.7. Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny odpowiadać wymaganiom PNM-69011.
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny
przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie
powinien być większy niż 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 19. Inżynier może dopuścić wady
większe niż podane w tablicy 11 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne
urządzeń zabezpieczających ruch pieszych.
Tablica 11. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-M-69775
Rodzaj wady
Dopuszczalny wymiar wady w mm
Brak przetopu
2,0
Podtopienie lica
1,5
3,0
Porowatość
Krater
1,5
Wklęśnięcie lica
1,5
Uszkodzenie mechaniczne
1,0
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica
3,0
5.8. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC,
jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy.
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:
z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ewentualnie starą
łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoża; poprzez zmywanie,
usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania,
odpalania, ługowania lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PN-H97052,
przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek
ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,
do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej
jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
oraz
rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,
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farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej
substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych
składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych
resztek osadu i innych zanieczyszczeń),
malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym
każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053.
Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają dokumentacja projektowa lub
Inżynier na wniosek Wykonawcy.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem
fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych
zacieków sygnalizujących korozje słupka.
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską
zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego
toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych
zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
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 powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty)
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w
celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały 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 i kontrola w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 12.
Tablica 12 Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez
producentów
Lp. Rodzaj badania Liczba badań
Opis badań
Ocena wyników badań
1
Sprawdzenie
od 5 do 10 badań z Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym
powierzchni
wybra- nych losowo okiem.
Do
ew.
sprawdzenia
elementów w każdej głębokości wad użyć dostępnych Wyniki badań powinny być
dostar- czonej partii
narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, zgodne z wymaganiami
suwmiarek, mikrometrów itp.
punktu 2..
wyrobów liczą-cej do
2
Sprawdzenie
1000 elementów
Przeprowadzić
uniwersalnymi
wymiarów
przyrządami
pomiarowymi
lub
sprawdzianami
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w pkt 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych należy zbadać:
zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2.
prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5,
poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.,
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych jest m (metr). Obmiar polega na określeniu
rzeczywistej długości urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych.
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 jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania ogrodzeń ochronnych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzeń ,
dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej użycia,
zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność,
doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub
według zaleceń Inżyniera,
przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264
Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
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-10285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
7. PN-B-13051
Szkło płaskie zbrojone
8. PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
9.
PN-B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
10. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. PN-H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
12. PN-H-74220
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
13. PN-H-82200
Cynk
14. PN-H-84018
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
15. PN-H-84019
Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84020
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
17. PN-H-84023-07
Stal określonego zastosowania. Stal na rury
18. PN-H-84030-02
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
19. PN-H-93010
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
20. PN-H-93200-02
Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty ogólnego
zastosowania. Wymiary
21. PN-H-93401
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
22. PN-H-93402
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
23. PN-H-93403
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
24. PN-H-93406
Stal. Teowniki walcowane na gorąco
25. PN-H-93407
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
26. PN-H-97051
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
27. PN-H-97052
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania
28. PN-H-97053
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
29. PN-M-06515
Dźwignice. Ogólne zasady projektowania ustrojów nośnych
30. PN-M-69011
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
31. PN-M-69420
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
32. PN-M-69775
Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie
oględzin zewnętrznych
33. PN-M-80026
Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

PN-M-82054
PN-M-82054-03
PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543
PN-ISO-8501-1

41.
42.

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i wkrętów
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich
Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
Cement. Transport i przechowywanie.

43 BN-83/5032-02
44 BN-88/6731-08
10.2. Inne dokumenty
45. Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów Dróg i Mostów Transprojekt
- Warszawa, 1976.
46. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.
47. Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa Komunikacji i
Łączności, Warszawa 1988.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
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 frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.
W ramach zadania przewiduje się frezowanie istniejących nawierzchni asfaltowych .
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.4.2. Pozostałe określenia 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
Nie występują.
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 frezowania
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną
głębokość.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń
poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) Inżynier może
dopuścić frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach
szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu
całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m.
Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z
jezdni na środki transportu.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w
systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu:
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przedstawić
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy
frezarki, na własny koszt.
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 sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów.
Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi.
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. Wykonanie frezowania
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Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych 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. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych
Minimalna częstotliwość pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej
na zimno
Lp. Właściwość nawierzchni
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Równość podłużna
łatą 4-metrową co 20 metrów
2
Równość poprzeczna
łatą 4-metrową co 20 metrów
3
Spadki poprzeczne
co 50 m
4
Szerokość frezowania
co 50 m
5
Głębokość frezowania
na bieżąco,
6.2.2. Równość nawierzchni
Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczać 12 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±
0,5%.
6.2.4. Szerokość frezowania
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością ±
5 cm.
6.2.5. Głębokość frezowania
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z dokładnością
± 10 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).
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 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
frezowanie,
transport sfrezowanego materiału,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane
Normy
1. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 07.02.01 SŁUPKI OGRANICZAJĄCE RUCH POJAZDÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru słupków ograniczających ruch pojazdów .
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i
odbiorem słupków stałych ograniczających ruch , stosowanych do uniemożliwiania wjazdów pojazdom w
miejsca nie dostosowane do ruchu pojazdów , zastosowano :
rząd słupków stałych w ciągu chodnika ,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Konstrukcja główna - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp.,
1.4.2. Fundament słupka - blok betonowy , podtrzymujący konstrukcję wsporczą (słupek stalowy) ,
1.4.3. 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. Aprobata techniczna dla materiałów
Każdy materiał do wykonania słupków stałych ograniczających ruch , na który nie ma normy, musi posiadać
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego „na mokro”,
z betonu zbrojonego,
inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PNB-06250.
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom
PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 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.
2.4. Konstrukcje wsporcze ( słupki )
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze ( słupki) należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 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.
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Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219
Średnica
Grubość
Masa 1 m
Dopuszczalne odchyłki
zewnętrzna
ścianki
kg/m
średnicy
grubości
mm
mm
zewnętrznej ścianki
44,5
od 2,6 do 11,0
od 2,69 do 9,09
48,3
od 2,6 do 11,0
od 2,93 do 10,01
51,0
od 2,6 do 12,5
od 3,10 do 11,9
54,0
od 2,6 do 14,2
od 3,30 do 13,9
57,0
od 2,9 do 14,2
od 3,87 do 15,0
60,3
od 2,9 do 14,2
od 4,11 do 16,1
63,5
od 2,9 do 16,0
od 4,33 do 18,7
70,0
od 2,9 do 16,0
od 4,80 do 21,3
76,1
od 2,9 do 20,0
od 5,24 do 27,7
± 1,25 %
± 15 %
82,5
od 3,2 do 20,0
od 6,26 do 30,8
88,9
od 3,2 do 34,0
od 6,76 do 34,0
101,6
od 3,6 do 20,0
od 8,70 do 40,2
102,0
od 4,0 do 12,0
od 9,67 do 26,6
108,0
od 3,6 do 20,0
od 9,27 do 43,4
114,0
od 4,0 do 14,0
od 10,9 do 34,5
114,3
od 3,6 do 20,0
od 9,83 do 46,5
121,0
od 4,0 do 16,0
od 11,5 do 41,4
Tablica 2. Kątowniki równoramienne wg PN-H-93401
Wymiary
Grubość
Masa 1 m
ramion
ramienia
kątownika
mm
mm
kg/m
40 x 40
od 4 do 5
od 2,42 do 2,97
45 x 45
od 4 do 5
od 2,74 do 3,38
od 4 do 6
od 3,06 do 4,47
50 x 50
od 4,57 do 7,09
60 x 60
od 5 do 8
65 x 65
od 6 do 9
od 5,91 do 8,62
od 5 do 9
od 5,76 do 10,00
75 x 75
od 7,34 do 11,90
80 x 80
od 6 do 10
90 x 90
od 6 do 11
od 8,30 do 14,70
100 x 100
od 8 do 12
od 12,20 do 17,80

Dopuszczalne odchyłki
długości
grubości
ramienia
ramion
±1
± 0,4
±1
± 0,4
± 1,5
± 0,5
± 1,5
± 0,5
± 1,5
± 0,5
± 1,5
± 0,5
± 1,5
± 0,5
± 1,5
± 0,5
±2
± 0,6

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 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, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200.
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
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Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. 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 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
Granica plastyczności, MPa, minimum dla wyrobów Wytrzymałość na
o grubości lub średnicy, w mm
roz- ciąganie, MPa,
Stal
dla wy- robów o
grub. lub śred. w
mm
do 40
od 40
od 65
od 80
od 100
od 150
do 100
od 100
do 65
do 80
do 100
do 150
do 200
do 200
St3W 225
215
205
205
195
185
od 360
od 340
do 490
do 490
St4W 265
255
245
235
225
215
od 420
od 400
do 550
do 550

2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy
Jeśli dokumentacja projektowa lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów, to elektroda
powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 lub PN-M-69430, względnie innej uzgodnionej normy, a drut
spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowotlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera.
Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub 6 do 8 mm, gdy
elementy łączone są grubsze niż 15 mm.
Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.
Do każdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są
następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego,
sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności
elektrod lub drutów z normą.
Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników
wywołujących korozję.
2.4.5. Powłoki metalizacyjne cynkowe
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. 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
Agresywność
korozyjna Minimalna grubość powłoki, µm,
atmosfery
przy wymaganej trwałości w latach
według PN-H-04651
10
20
Umiarkowana
120
160
Ciężka
160 M
200 M
M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na słupki stalowe
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku słupków umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów
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służących do zamocowania , obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości uzgodniony z odbiorcą.
Przedmiotem gwarancji jest trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów pod słupki powinien być przechowywany zgodnie z BN88/6731-08.
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.
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 oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania słupków ograniczjacych ruch samochodów powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,
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 SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712.
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania słupków , powinny być przewożone środkami transportowymi w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu
powinno być symetryczne.
Transport rur lub kształtowników 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 SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
lokalizację słupków , tj. ich pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
wysokość słupków ( 110 cm) ,
Lokalizacja i wysokość słupków powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji słupków
Sposób wykonania wykopu pod fundament powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami
Inżyniera.
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. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami
gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami
ręcznymi.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie
z PN-S-02205 .
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z
dokumentacją projektową, lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód
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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. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych
Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny
przekraczać ± 0,5 mm dla spoiny grubości do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny o grubości powyżej 6 mm.
Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie
powinien być większy niż 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 5. Inżynier może dopuścić wady
większe niż podane w tablicy jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne znaku
pionowego.
Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775
Rodzaj wady
Dopuszczalny wymiar wady, mm
2,0
Brak przetopu
1,5
Podtopienie lica spoiny
Porowatość spoiny
3,0
Krater w spoinie
1,5
Wklęśnięcie lica spoiny
1,5
Uszkodzenie mechaniczne spoiny
1,0
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypukłości lica spoiny
3,0
5.6. Konstrukcja rzędu słupków
5.6.1. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego
Konstrukcja słupków musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów
samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na
słupek .
5.6.2. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m.
5.6.3. Barwa słupków
Słupki ograniczjące ruch powinny mieć barwę żółtą , dopuszcza się kolor żółty z poprzecznymi paskami
czarnymi.
5.8. Trwałość wykonania
Konstrukcję słupków należy wykonać w sposób trwały .

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 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.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6.
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Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez
producentów
Lp. Rodzaj badania Liczba badań
Opis badań
Ocena wyników badań
1
Sprawdzenie
od 5 do 10 badań z Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym
powierzchni
wybra- nych losowo okiem.
Do
ew.
sprawdzenia
elementów w każdej głębokości wad użyć dostępnych Wyniki badań powinny
dostar- czonej partii
narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, być
zgodne
z
suwmiarek, mikrometrów itp.
wymaganiami
wyrobów liczą-cej do Przeprowadzić
uniwersalnymi punktu 2
2
Sprawdzenie
1000 elementów
przyrządami
pomiarowymi
lub
wymiarów
sprawdzianami
(np.
liniałami,
przymiarami itp.)
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
zgodność wykonania słupków 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 zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji :
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,
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 SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka), dla znaków oraz konstrukcji wsporczych,
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.
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.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót 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.
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 jednostki obmiarowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentów
dostarczenie i ustawienie konstrukcji słupków ,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-B-06250
2.
PN-B-06251
3.
PN-B-06712
4.
PN-B-19701
5.
PN-B-23010
6.
PN-B-32250
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

PN-H-04651
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
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

22.

PN-M-69775

23.
24.

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

25.

BN-82/4131-03

26.

BN-88/6731-08

Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

i ocena zgodności

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
Cynk
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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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
M - 01.03.00 IZOLACJA PAPĄ ZGRZEWALNĄ

1. WSTĘP
1 . 1 . Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji z papy termozgrzewalnej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL.
KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ułożenia izolacji na powierzchniach podbudowy betonowej
drogi oraz pod elementy konstrukcyjne chodnika zawieszonego . SST obejmuje :
- przygotowanie podłoża pod izolację /powłokę/,
- przygotowanie składników,
- wykonanie izolacji /powłoki/,
- pielęgnacja.
1.4. Określenia podstawowe
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 robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Materiały izolacyjne
Do wykonania izolacji należy użyć papę termozgrzewalną podkładową z przeznaczeniem pod asfaltobeton (w
2
2
ilości 1,2m /1m ). Powinna ona odpowiadać warunkom stosowania w budownictwie mostowym, a użycie ich
powinno być zgodne z zaleceniami podanymi przez producenta.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt3.
Papę termozgrzewalną układa się przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z instrukcją Producenta.
Należy przygotować:
- szeroki, wielopłomiennikowy palnik gazowy (o szerokości rolki),
- wolne, sztywne rolki do przewijania papy,
- packa drewniana z długą rączką
- wałek stalowy, ogumiony, waga około 30 kg,
- odkurzacz,
2
- pojemniki z gazem propan-butan, w ilości około 0,3 kg na 1 m izolowanej powierzchni.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
Materiały mogą być przewożone krytymi środkami transportu. Należy je ustawiać w pozycji stojącej
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu.
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.
Izolację należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim i suchym; wolnym od pyłów i
plam olejowych. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 21 dni, zaś wilgotność betonu
w warstwie powierzchniowej (ok. 1 cm) musi być mniejsza od 4%. Temperatura podłoża powinna być
wyższa od +8 C oraz o 3°C wy ższa od temperatury punktu rosy, a temperatura powietrza niższa od
+40°C. W trakcie wykonywania prac izolacyjnych wilg otność powietrza nie powinna przekraczać 75%. W
przypadku silnych wiatrów dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
Przed przystąpieniem do układania izolacji należy odpowiednio przygotować podłoże. Płyta musi być
czysta, sucha, wyrównana, wolna od kurzu i zanieczyszczeń działających antyadhezyjnie (oleje, smary) o
pewnym stopniu szorstkości (poniżej 1,5 mm), pozbawiona luźnych i słabo związanych frakcji oraz
2
mleczka cementowego. Wytrzymałość powierzchniowa na zrywanie musi być większa od 1,5 N/mm .
Po przygotowaniu podłoża powierzchnię należy zagruntować (średnie zużycie materiału wynosi około 400
2
g/m ). W przypadku niedokładnego i niestarannego wykonania powierzchni (zatarcie świeżego betonu
płyty, niedokładne szlifowanie, piaskowanie itp.) wykonawca poniesie koszty dodatkowego zużycia
materiału na wykonanie powlekania bądź szpachlowania powierzchni. Sprawdzenia przygotowania
podłoża w zakresie szorstkości wykonuje się poprzez szacowanie nierówności testem piaskowym. Test
3
ten polega na roztarciu ok. 25 cm piasku 0,2 - 0,7 mm na badanym podłożu, przy nierównościach do 1,5
mm plama piasku powinna być większa niż 15 cm, przy nierównościach 1,5-3,0 mm średnica z plamy
piasku leży w granicach 10 cm, przy nierównościach 1,5-5,0 mm j es t większa od 8 cm.
Gruntowanie podłoża pozwala na około 70-80% zamknięcie porów w betonie, a przy jego wykonaniu
należy stosować następujące zasady:
- jako preparatów gruntujących nie należy używać środków zawierających rozpuszczalniki, gdyż
zmienne warunki pogodowe i temperaturowe nie gwarantują całkowitego odparowania
rozpuszczalników co powoduje, iż w trakcie zgrzewania papy będą powstawać pęcherze gazowe
powodujące odspajanie izolacji, należy zastosować primery na bazie żywicy epoksydowej,
- gruntować podłoże dobrze przygotowane i odebrane,
- beton w gruntowanym podłożu winien mieć co najmniej 21 dni,
- w pierwszej kolejności gruntować powierzchnię przy narożach,
- podłoże pokrywać równomiernie żywicą aż do jego nasycenia, nasycenie ma przebiegać jedno lub
dwu etapowo,
- nie dopuszczać do powstawania kałuż i zastoisk,
- powierzchnię po zagruntowaniu (świeżą żywicę) posypać prażonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
2
0,lVo,5 mm w ilości około 1,5 kg/m , po utwardzeniu żywicy nadmiar piasku usunąć,
- układanie papy termozgrzewalnej rozpocząć najwcześniej po 24 godzinach gdy
temperatura otoczenia wynosi +23°C, dla ni ższych temperatur czas ten odpowiednio
wydłużyć.
Układanie izolacji rozpoczyna się od najniższego punktu posuwając się w górę.. Zakład czołowy między
końcami rolek powinien wynosić 15 cm, izolację należy wklejać nie naciągając materiału, arkusze powinny
przylegać bez fałd i załamań. Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum,
który gwarantuje szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna wychodzić poza obręb arkusza
na odległość 1 do 2 cm. Papę należy niezwłocznie po ułożeniu dociskać do podłoża specjalnym wałkiem
lub drewnianą łopatą. Zgrzewanie należy prowadzić całą szerokością rolki stosując palniki sześcio lub
siedmiodyszowe, do prac uzupełniających i miejsc trudnodostępnych stosować palniki jednodyszowe;
płomienie należy tak prowadzić aby uzyskać rozgrzanie zarówno spodniej części papy jak i betonowego
podłoża.
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Ułożona izolacja musi być chroniona - nie można jeździć po niej żadnym środkiem transportowym,
jedynie taczkami na ogumionych kołach; ruch samochodów transportujących masę asfaltową do
wykonania warstwy ochronnej musi odbywać się równolegle do kierunku układania rolek, a najazdy należy
dodatkowo chronić paskami zwykłej papy. Warstwa ochronna z drobnoziarnistej masy mineralnobitumicznej musi zostać ułożona ręcznie. Na papie nie może być rozsypanego kruszywa.
W przypadku przebicia miejsce uszkodzone należy odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą i nakleić łaty z
tego samego materiału. Łata powinna mieć zaokrąglone naroża i przykrywać uszkodzenie z 15 cm
zapasem.
W przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza należy przebić ją ostrym narzędziem,
wycisnąć powietrze a powstałe przebicie naprawić jak wyżej. W przypadku zbyt małego zakładu należy w
tym miejscu nakleić łatę. W przypadku wystąpienia fałdy należy ją rozciąć, rozprostować lub wyciąć a
następnie nakleić w tym miejscu łatę. Kontrolę ułożenia papy przeprowadza się głównie przez
„opłukiwanie", niedobre zespolenie wydaje „głuchy" odgłos; miejsca takie należy naciąć w kształcie krzyża,
powtórnie zgrzać i nakleić łatę.
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" pkt6.
Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,Om, przyłożonej w 3
dowolnie wybranych miejscach i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm.
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wyk. metodą „pull-off przy średnicy krążka próbnego 50mm,
2
wg zasady 1 oznaczenie na 25m izolowanej powierzchni i min.5 oznaczeń wg PN-92/B-01814.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego
2
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20m powierzchni
zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem.
Wykonanie poszczególnych warstw izolacji, a zwłaszcza jej zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia z
podłożem, obróbek koło wpustów, słupków poręczy i płyt pod bariery i w innych miejscach szczególnych na
płycie pomostu, (wielkość zakładów, dokładność przyklejenia), zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych i
osadzenia urządzeń odwadniających.
7. OBMIAR ROBOT
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
2
Jednostką obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej powierzchni izolowanej
8. ODBIÓR ROBOT
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, jeśli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 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 jednostkowa obejmuje:
• roboty przygotowawcze,(wytyczenie, koszt zakup materiałów),
• koszt dostarczenia materiałów na miejsce wbudowania, przygotowanie powierzchni betonu,
gruntowanie przygotowanej powierzchni, wykonanie izolacji z zapewnieniem szczelności połączeń,
wykonanie powłok,
• wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, koszty badań,
• uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-92/B-01814
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.Konstrukcje betonowe i żelbetowe.Metoda
badań przyczepności powłok ochronnych
PN-90/B-04615
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien sztucznych.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-58/C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
M- 01.04.00 NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC POLIURETANOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowych na nawierzchni chodnika .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy inwestycji pn.
,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W
KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z żywic poliuretanowych
1.4. Określenia podstawowe
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. Materiały
Należy stosować materiały zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie technicznym oraz kartami
technologicznymi wyrobów. Żywice należy przechowywać i transportować ściśle wg zasad określonych przez
producenta.
Żywice winny mieć aprobatę techniczną IBDiM
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 wykonania cienkich warstw ścieralnych „na gorąco”
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z żywic poliuretanowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
Mieszadła do żywic
Agregat prądotwórczy
Wałki do nakładania żywic
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
Materiały należy przewozić zgodnie z zasadami określonymi przez producenta żywic
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. Nawierzchnia z żywic poliuretanowych
Nawierzchnię należy wykonywać warstwami zgodnie z opisami zawartymi w kartach technologicznych
wyrobów. Przy układaniu warstw należy zwrócić szczególną uwagę na:
Właściwą czystość i odtłuszczenie spodnich warstw
Właściwą temperaturę podczas układania warstw
Odpowiednią wilgotność podłoża
Czas od rozpoczęcia mieszania zaprawy do zakończenia układania żywicy.
Wszystkie warstwy nawierzchni winny być wykonane materiałami z jednego ciągu technologicznego od jednego
producenta. Nie dopuszcza się mieszania różnych produktów w różnych warstwach.
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. Badania w czasie robót
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W czasie robót należy wykonywać badania i pomiary zgodnie z ustaleniami podanymi w kartach
technologicznych wyrobów
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) nawierzchni z żywic poliuretanowych.
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 m2 nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
przygotowanie i rozłożenie żywicy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
M- 01.05.00 OCZYSZCZENIE , MALOWANIE KONSTRUKCJI
STALOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z oczyszczeniem, prostowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy inwestycji pn ,,
PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W
KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem,
prostowaniem i malowaniem konstrukcji stalowej,
1.4. Określenia podstawowe
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. Materiały do wykonania robót
Materiały do wykonania robót malarskich powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. W
przypadku braku wystarczających ustaleń, rodzaj farby, liczbę jej warstw oraz kolor określa Inżynier na wniosek
Wykonawcy.
Do malowania zaleca się używać farby ogólnego stosowania przeznaczonej do użytku zewnętrznego, dobrej
jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.), oraz
rozpuszczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby.
Można stosować też farbę do jednokrotnego malowania bezpośrednio na rdzę, zawierającą w jednym
komponencie - farbę podkładową, gruntującą oraz nawierzchniową.
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską
zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Producent farby powinien stwierdzać skład farby, datę produkcji oraz okres, w którym farba powinna
być zużyta.
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 stosowany do wykonania robót malarskich
Wykonawca przystępujący do wykonania robót, w zależności od sposobu ich realizacji, powinien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do zaakceptowanych warunków wykonania, np.:
szczotek stalowych mechanicznych,
piaskarek z kompresorem do czyszczenia metali metodą strumieniowo-ścierną (piaskowaniem),
ew. drabin, rusztowań,
malowarek z pistoletem ręcznym
sprzętu ręcznego, jak szczotki, skrobaki, młotki, pędzle, wałki do malowania itd.
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 materiałów może być dokonany dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed przemieszczeniem i zanieczyszczeniem.
5. wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta farby. W
przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
roboty przygotowawcze
odnowienie farbą
roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie SST lub wskazań Inżyniera:
ustalić lokalizację robót,
ustalić elementy kwalifikujące się do odnowienia,
ustalić metodę wykonania robót,
określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
5.4. Odnowienie farbą
Założenia wstępne
Podstawowe czynności przy odnawianiu farbą bariery obejmują:
oczyszczenie bariery z kurzu i zanieczyszczeń,
zeskrobanie starej łuszczącej się farby,
prostowanie pogiętych blach
piaskowanie konstrukcji
pomalowanie farbą bariery.
Przy odnawianiu konstrukcji należy przestrzegać następujących zasad:
z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, starą łuszczącą
się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoża; poprzez zmywanie, usuwanie przy
użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania, odpalania,
ługowania lub przy zastosowaniu innych środków,
przed malowaniem można wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek
ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę lub dokonać prostowania blach
innymi metodami,
farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej
substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych
składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych
resztek osadu i innych zanieczyszczeń),
malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową
(pistoletami natryskowymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),
przy malowaniu należy stosować ustaloną liczbę warstw, np. malowanie dwuwarstwowe należy wykonać farbą
do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym
wyschnięciu farby poprzedniej.
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z gruntem lub
betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych
zacieków sygnalizujących korozję.
Wykonawca nie powinien dopuścić do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać
do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.5. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych należą
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
usunięcie urządzeń regulacji ruchu,
roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
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. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
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.),
wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2.
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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 robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp. Wyszczególnienie robót
Częstotliwość Wartości
badań
dopuszczalne
1
Sprawdzenie
oczyszczenia
elementów Badanie ciągłe Wg pktu 5
konstrukcji (Ocena wizualna)
2
Sprawdzenie wypełnienia wgłębień i rys na
powierzchniach elementów
Jw.
Jw.
(Ocena wizualna)
3
Zachowanie
dopuszczalnego
okresu
Wg
ustaleń
pomiędzy oczyszczeniem elementu a jego Jw.
producenta farby
pomalowaniem
4
Sprawdzenie
pomalowania
elementów Jw.
Wg pktu 5
bariery (Ocena wizualna)

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 Mg (megagram) lub m2 (metr kwadratowy) odnowionego elementu konstrukcji.
8. odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru 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 według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
oczyszczenie elementu,
wypełnienie wgłębień i rys .
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz
niniejszej SST.
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 jednostki obmiarowej obejmuje:
prace przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
odnowienie farbą elementów konstrukcji, według wymagań specyfikacji technicznej,
uporządkowanie otoczenia miejsca robót,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
10. przepisy związane
Nie występują
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
PRZECIWWILGOCIOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
izolacji przeciwilgociowych związanych z zadaniem pn. ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO
NA POTOKU JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- izolacja powłokowa przeciwwilgociowa ścianach i fundamentów
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podłóg,
- wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze lub stykające się z nim,
- wykonanie izolacji z folii PE paroizolacyjnej na konstrukcji dachowej od wewnątrz,
- wykonanie izolacji z folii zbrojonej paroprzepuszczalnej na konstrukcji dachowej od
zewnątrz.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną
Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją
umowy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszelkie
materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Folia PE
Stosować folię polietylenową dopuszczoną do stosowania w podłożach o grub. nie mniejszej niż 0,2mm.
2.3. Papa
Materiały rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny być odporne na korozje biologiczną, a także
wykazywać odpowiednią wytrzymałość na naprężenia rozciagające.
Mogą być stosowane papy:
- papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
- papy podkładowe na welonie szklanym.
2.4. Izolacje pionowe
Izolacje pionowe mogą być wykonywane z:
- lepików,
- emulsji,
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- asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.
2.5. Systemy izolacyjne
Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do
stosowania i aktualne atesty.
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość
nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy zwrócić uwagę na:
- powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości większej
niż 2mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym,
- podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne,
- izolacje na zewnątrz powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym zadaszeniem,
- temperatura zewnętrzna przy której można prowadzić roboty izolacyjne lepikami na gorąco wynosi 5°C, przy
zastosowaniu lepików na zimno 10°C,
- zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niż 10cm,
- grubość lepiku między warstwami pary powinna wynosić 1-1,5mm,
- załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione,
- szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione.
5.2. Przygotowanie podkładu
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.3. Gruntowanie podkładu
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsją asfaltową.
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki
gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.4. Izolacje papowe
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w
sposób ciągły na całej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna
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być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.
5.5. Izolacje powłokowe
Podłoże pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych
powinny stanowić gładkie ściany betonowe lub tynki cementowe. Podłoże pod izolacje powłokowa musi być
bezwzględnie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltową. Grubość powłoki asfaltowej nie
powinna być mniejsza od 2mm. Powlokę
nanosić na ścianę przynajmniej w dwóch warstwach. Izolacje wyciągnąć na 30cm ponad teren.
Izolację ścian istniejących wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 1m.
5.6. Izolacje podłóg
Izolację przeciwwilgociową podłóg należy wykonać jako dwuwarstwową z folii PE. Folię
układać na warstwie podkładów betonowych. Folię należy wywinąć na ściany i wykonać szczelne
obróbki przejść instalacji przez warstwę izolacji. W pomieszczeniach mokrych zastosować
dodatkową warstwą z folii PE nad warstwa styropianu.
5.7. Izolacje dachu
Izolację konstrukcji dachowej drewnianej od elementów murowych i żelbetowych wykonać
poprzez zabezpieczenie elementu papą.
Na konstrukcji dachowej należy zamocować folię zbrojoną paroprzepuszczalną. Od strony
wewnętrznej należy zamocować folię PE paroizolacyjną.
5.8. Systemy izolacyjne
Systemy izolacyjne stosować wg instrukcji producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiałów,
- badanie podłoży i podkładów,
- przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania robót,
- wykonania izolacji poziomej,
- wykonania izolacji pionowej,
- zabezpieczenia elementów drewnianych,
- wykonania izolacji dachu.
6.2. Wymagania szczegółowe
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoży,
- zabezpieczenie obszaru robót,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- prace porządkowe,
- badania na budowie i laboratoryjne.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji
- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-2S SIEĆ GAZOWA - LIKWIDACJA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
(SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podziemnych linii gazowych przy realizacji
inwestycji „Przebudowa chodnika zawieszonego na potoku Jedlica przy ul. Kowalskiej w Kowarach”.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. „Przebudowa chodnika zawieszonego na potoku Jedlica
przy ul. Kowalskiej w Kowarach”.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB.
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy likwidacji nieczynnej podziemnej linii gazowej gA100
kolidującej z przebudowywanym chodnikiem zawieszonym na potoku Jedlica przy ulicy Kowalskiej w
Kowarach.
1.4. Określenia podstawowe
Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw gazowych.
Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposażeniem służąca do redukcji ciśnienia gazu i pomiaru
przepływającego gazu.
Przyłącze - odcinek gazociągu od kurka głównego umieszczonego przed reduktorem domowym do zasuwy
zainstalowanej na gazociągu, a w razie braku zasuwy, do odgałęzienia na gazociągu.
Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnią ziemi, który ze względu
na swój charakter może podlegać szkodliwym działaniom sieci gazowej lub sam na nią szkodliwie oddziaływać.
Odległość podstawowa - dopuszczalna odległość osi gazociągu od obiektu terenowego (przeszkody terenowej)
bez specjalnych zabezpieczeń gazociągu.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB D-M-00.00. „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SSTWiORB D-M-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.
2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim użytkownikiem
sieci gazowej.
Do wykonania sieci gazowej stosuje się następujące materiały:
- rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 [17] malowane
wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną z pojedynczą (ZO1) lub podwójną
przekładką (ZO2),
- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244 [18] zabezpieczone wewnętrznie roztworem asfaltu
(WM), zewnętrznie powłoką bitumiczną z pojedynczą (ZO1), podwójną (ZO2) przekładką z włókna szklanego,
ze szwem wzdłużnym lub spiralnym (S), ściankami ukosowanymi (V), o określonym składzie chemicznym i
własnościach wytrzymałościowych oraz sprawdzonej szczelności (B2, B3),
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- rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) serii PE100 SDR11 wg norm PN-EN 1555-1:2004 i PN-EN 1555-2:2004,
spełniające ponadto wymagania zawarte w „Wytycznych M.O.Z.G.” - Warszawa [69].
2.3. Rury przejściowe
Do wykonania rur przejściowych należy stosować rury stalowe S-V-Cz-WM-B2 wg PN-79/H-74244 [18].
Grubość ścianek należy ustalić na podstawie obliczeń wytrzymałościowych.

2.4.Armatura i kształtki.
Armatura i kształtki wbudowane w gazociąg powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję
umożliwiającą bezpieczne przenoszenie maksymalnych ciśnień gazu i naprężeń rur gazociągu.
W gazociągach układanych w ziemi korpusy armatury powinny być wykonane ze stali lub staliwa.
Armatura wmontowana w gazociąg może nie mieć atestu, jeżeli oznaczono na niej zgodnie z normą wszystkie
dane techniczne pozwalające określić przydatność armatury do pracy w przyjętych parametrach gazociągu.
2.5. Punkty pomiarów elektrycznych.
Punkty pomiarów elektrycznych należy wykonywać z materiałów objętych normami: BN-74/8976-02 [42] oraz
BN-74/8976-01, -03, -04 [41, 43, 44].
2.6. Składowanie materiałów
2.6.1. Rury przewodowe, ochronne i przejściowe
Rury należy przechowywać w czystych i suchych pomieszczeniach, w położeniu poziomym, w sposób
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spełnienie warunków bhp.
Rury można przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniżej 30 mm tylko w wiązkach.
Rury z tworzyw sztucznych PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej
długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5
m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC.
2.6.2. Armatura przemysłowa
Armatura przemysłowa zgodnie z normą PN-92/M-74001 [29] powinna być przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
2.6.3. Elementy punktów pomiarów elektrycznych
Elementy służące do pomiarów elektrycznych, takie jak: płytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice
informacyjne i orientacyjne, przewody, puszki oraz inne części osprzętu należy przechowywać w opakowaniach,
w czystych i suchych pomieszczeniach, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.
Słupki należy przechowywać, zgodnie z BN-74/8976-01 [41], układając je na wyrównanym podłożu rzędami, w
warstwach wysokości do 1,20 m
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 robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:
- wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
- spawarkę spalinową 300 A,
- instalację rurową do pneumatycznej próby wytrzymałości i szczelności,
- zespół prądotwórczy 2,5 kVA,
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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 rur przewodowych i ochronnych
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Rury przewozi się dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym, zabezpieczając je od
uszkodzeń mechanicznych. W przypadku załadowania do wagonu lub samochodu ciężarowego więcej niż jednej
partii rur, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez
podklinowanie lub inny sposób.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie
może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.4. Transport elementów punktów pomiarów elektrycznych
Elementy służące do pomiarów elektrycznych (płytki izolacyjne, gniazda wtykowe, tablice, przewody, puszki i
inny osprzęt) należy przewozić krytymi środkami transportu w opakowaniach wg asortymentu i zgodnie z
obowiązującymi przepisami transportowymi.
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. Wykopy.
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości
wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się
stopniowo do góry.
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu
i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego
głębienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociągu nie powinna być naruszona na głębokości większej niż 0,2 m
i na odcinkach dłuższych niż 3 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów.
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.
5.3. Roboty demontażowe
Wyłączone z eksploatacji odcinki rurociągów należy odgazować. Roboty demontażowe należy wykonać pod
nadzorem użytkownika sieci. Roboty demontażowe obejmują usunięcie z Terenu Budowy rur, armatury zgodnie
z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazań Inżyniera.
Wyłączone z eksploatacji odcinki rurociągów w liniach rozgraniczających autostrady należy
zdemontować, po uzgodnieniu z Inżynierem, w szczególności dużych średnic, w przypadku prowadzenia
autostrady w wykopie i kolizji z obiektami towarzyszącymi. Rurociągi pozostawione w gruncie po upuście gazu
należy zaślepić korkiem betonowym.
Roboty ziemne związane z demontażem należy prowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 5.2.
Rury i armaturę z demontażu należy przekazać Właścicielowi sieci. Pozostałe materiały Wykonawca usunie z
placu budowy w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.
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, pomiary i badania
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
* zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
* określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
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* określenie stanu terenu,
* ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
* ustalenie metod wykonywania wykopów,
* ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [39] i zarządzenie Nr 47
Ministra Przemysłu [69].
W szczególności kontrola powinna obejmować:
* sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
* sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
* zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
* badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
* badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
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 m (metr) demontowanego przewodu.
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.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci, dokumentacją projektową,
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlega:
sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego Wyniki przeprowadzonych badań
podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy
i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione zgodnie z wymaganiami
BN-81/8976-47 [57], BN-77/8976-06 [46] i zarządzeniem Nr 47 [69].
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
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”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m demontowanej linii gazociągowej obejmuje:
* wykonanie robót przygotowawczych,
* wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
* odgazowanie sieci
* odcięcie sieci
* zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
* pomiary i badania.
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10. Przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-74/B-02480
2.
PN-81/B-03020
3.

PN-68/B-06050

4.
5.
6.
7.

PN-88/B-06250
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-90/C-96004/01

8.
9.

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178

10.

PN-90/E-05030.00

11.

PN-90/E-05030.01

12.

PN-75/E-05100

13.

PN-76/E-05125

14.
15.

PN-89/H-02650
PN-91/H-74019

16.
17.

PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

18.
19.
20.

PN-79/H-74244
PN-75/H-93200
PN-70/H-97051

21.
22.

PN-82/M-01600
PN-91/M-34501

23.

PN-90/M-34502

24.
25.

PN-87/M-69000
PN-87/M-69008

26.

PN-87/M-69009

27.

PN-72/M-69770

28.

PN-87/M-69772

29.
30.

PN-92/M-74001
PN-85/M-74081

31.

PN-67/M-74083

32.

PN-86/M-75198

33.

BN-76/0648-76

Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.
Obliczenia styczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Beton zwykły.
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres
normy.
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.
Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona
katodowa. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona
katodowa. Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i
badania.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
Armatura przemysłowa. Odlewy ze staliwa węglowego i
stopowego.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali.
Staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
Armatura przemysłowa. Terminologia.
Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania
gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
Gazociągi
i
instalacje
gazownicze.
Obliczenia
wytrzymałościowe.
Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia.
Spawalnictwo. Spawanie metali. Klasyfikacja konstrukcji
spawanych.
Spawalnictwo. Spawanie metali. Zakłady stosujące procesy
spawalnicze. Podział.
Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w
złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i
wytyczne wykonywania.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złącz spawanych na
podstawie radiogramów.
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do
instalacji wodnych i gazowych.
Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia.
Wymagania i badania.
Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w
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ziemi.
34.

BN-75/5220-02

35.
36.
37.
38.
39.

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-77/6731-08
BN-87/6755-06
BN-83/8836-02

40.
41.

BN-80/8975-02.00
BN-74/8976-01

42.

BN-74/8976-02

43.

BN-74/8976-03

44.

BN-74/8976-04

45.
46.

BN-76/8976-05
BN-77/8976-06

47.
48.

BN-79/8976-07
BN-70/8976-12

49.

BN-86/8976-15

50.

BN-71/8976-26,27,28

51.

BN-71/8976-29

52.

BN-79/8976-35

53.

BN-71/8976-37

54.

BN-80/8976-44

55.

BN-80/8976-45

56.

BN-71/8976-46

57.
58.
59.

BN-81/8976-47
BN-71/8976-48
BN-71/8976-49

60.
61.

BN-74/8976-65
BN-74/8976-66,67,68

62.

BN74/8976-70

63.

BN-74/8976-71

64.

BN-77/8976-74

65.

BN-77/8976-75

66.
67.

BN-80/8976-80
PN-EN 1555-1;2004.

Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena
wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Cement. Transport i przechowywanie.
Welon z włókien szklanych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi. Zasady ogólne.
Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w
ziemi. Słupek.
Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w
ziemi.
Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w
ziemi. Płytki izolacyjne.
Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w
ziemi. Gniazdo wtykowe.
Pokrycia malarskie na gazociągach ułożonych nad ziemią.
Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach
gazociągów ułożonych w ziemi.
Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi.
Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie
nawodnionym. Obciążniki siodłowe.
Dociążenia gazociągów ułożonych w wodzie lub gruncie
nawodnionym.
ułożonych
w
gruncie
Zakotwienia
gazociągów
nawodnionym.
Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i
symbole.
Zespoły przyłączeniowe gazociągów wysokiego ciśnienia
ułożonych w ziemi.
Gazociągi i instalacje gazownicze. Płyty fundamentowe
armatury ułożonej w ziemi.
Kątowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego
ciśnienia ułożonych w ziemi.
Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego
ciśnienia ułożonych w ziemi. Kolumny upustowe.
Przelotowe zespoły zaporowo-upustowe gazociągów
wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi.
Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania.
Tarczowe bloki oporowe gazociągów ułożonych w ziemi.
Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi.
Wymagania i badania.
Izolacja cieplna gazociągów. Wymagania i badania.
Gazociągi przystosowane do czyszczenia od wewnątrz
tłokami czyszczącymi.
Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego
ciśnienia ułożonych w ziemi.
Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i
średniego ciśnienia ułożonych w ziemi.
Gazociągi i instalacje gazownicze. Kompensatory
montażowe.
Gazociągi i instalacje gazownicze. Izolujące połączenia
kołnierzowe.
Nadziemny układ zasuw.
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1:
Wymagania ogólne.
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68.

PN-EN 1555-1;2004.

69.

PN-EN 1555-1;2004.

70.

PN-EN 1555-1;2004.

71.

PN-EN 1555-1;2004.

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 2: Rury.
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 3:
Kształtki.
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 4:
Zawory.

72.

PN-EN 12327;2002.

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 5:
Przydatność do systemu.

73.
74.

ZN-G-3150:1996.
ZN-G-3001:2001.

Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

75.

ZN-G-3002:2001.

Gazociągi – Rury polietylenowe – Wymagania i badania.

76.

ZN-G-3003:2001.

Gazociągi – Oznakowanie trasy gazociągu – Wymagania
ogólne.

77.

ZN-G-3004:2001.

Gazociągi – Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne –
Wymagania i badania.
Gazociągi – Słupki oznaczeniowe
pomiarowe – Wymagania i badania.

i

oznaczeniowo-

Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. poz. 243. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca
1989 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca
1985 r. o drogach
publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy.
Dziennik Urzędowy Ministra Przemysłu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 1989 r. poz. 6. Zarządzenie Nr 47 Ministra
Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
sieci gazowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST-1S SIEĆ WODOCIĄGOWA
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 przełożeniem sieci
wodociągowych przy realizacji zadania pn. „Przebudowa chodnika zawieszonego na potoku Jedlica przy ul.
Kowalskiej w Kowarach”.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania pn. „Przebudowa chodnika zawieszonego na potoku Jedlica
przy ul. Kowalskiej w Kowarach”.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociągowych w gruntach.
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:
− roboty demontażowe,
- wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej φ40-110 z rur PEHD, PN16
- montaż armatury odcinającej.
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:
−
oznakowanie robót,
−
dostawę materiałów,
−
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy próbne oraz
podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
−
demontaż istn. armatury i rurociągu,
przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
−
ułożenie przewodów wodociągowych i montaż armatury,
−
ułożenie rur ochronnych na sieci wodociągowej oraz na istn. uzbrojeniu,
−
wykonanie bloków oporowych i oporowo-podporowych,
−
wykonanie wpięcia przez trójnik do sieci z wymianą przyłączy i zasuw zgodnie z rysunkami i
dopięciem do istn. rurociągów,
zasypanie wykopów z zagęszczeniem ręcznym lub mechanicznym gruntu wraz z demontażem
umocnień ścian wykopu,
−
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
zespół
współpracujących ze
sobą
obiektów
i
urządzeń
inżynierskich,
Wodociąg –
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.
Siec wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców,
zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,
Przewód wodociągowy magistralny – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do
przewodów rozdzielczych,
Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego
do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych,
Przyłącze wodociągowe – przewód wodociągowy z zestawem wodomierzowym, doprowadzają cy wodę od
przewodu rozdzielczego bezpośrednio do wybranego budynku, łączący siec wodo ciągową z wewnętrzną
instalacją obiektu zasilanego w wodę,
Blok oporowy –betonowy blok wykonany w
celu zabezpieczenia
przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.
Woda do spożycia przez ludzi - woda spełniająca wymagania jakościowe określone w RMZ z dnia 19.11.2002
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożyciaprzez ludzi,Dz.U. 203/02 poz. 1718.
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Ciśnienie robocze instalacji, prob., obliczeniowe (projektowe) ciśnienie
pracy
instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być
przekroczone w żadnym jej punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w
najniższym
punkcie instalacji.
Ciśnienie próbne, - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej
szczelności.
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w
temperaturze odniesienia równej +20 °C.
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą
średnicy
nirzeczywistej (dla rur średnicy zewnętrznej, dla kielichówkształtek średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy)
ewentualnych przecieków wody.
Podsypka – warstwa materiału gruntowego pod rurociągiem.
Obsypka – warstwa materiału gruntowego między podsypką a zasypką.
Zasypka główna – warstwa materiału gruntowego pomiędzy zasypką a terenem.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w SSTWiORB ST-00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB ST-00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SSTWiORB ST-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.
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w
Warszawie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami
odbioru technicznego. Dostarczone materiały należy sprawdzic pod względem kompletności i zgodności z
danymi producenta.
2.2. Rury przewodowe
Rury przewodowe rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione w
projekcie budowlanym.
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:
−rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PEHD PE100 SDR 11 (PN16) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03;
(średnice rur: 90x8,2mm; 63x5,8mm; 40x3,7mm).
−rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnątrz
asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną z pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką
(ZO2).
2.3. Armatura
Jako armaturę odcinającą należy stosować zasuwy żeliwne klinowe PN16 owalne kołnierzowe z miękkim
doszczelnieniem z obudową wg PN-EN-1074, wskazane w Projekcie Wykonawczym.
2.3. Rury ochronne
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na
działanie czynników agresywnych.
Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane.
• Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych należy stosować rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką
bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2),
• Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:
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−półpierścienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorąco StO grubości od 5 do 19 mm,
−pręty dystansowe (minimum 3 szt.) okrągłe walcowane na gorąco StO średnicy od 8 do 14 mm,
−sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy,
−asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.4. Kruszywo na podsypkę
Podsypka pod rurociągi może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01, BN-84/6774-02, PNB11111.
2.5. Bloki oporowe
Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom
normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 lub bloki oporowe wylewane na budowie.
2.6. Pozostałe elementy.
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN90/B14501.
Papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615 [13].
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-24620 [9].
Abizol „R”, lub porównywalny, – roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622 [12].
Abizol „P”, lub porównywalny, – roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów z betonu
wg PN-74/B-24620 [9].
2.6. Składowanie materiałów
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
Ponadto rury należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je
składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m, Składowane
rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,
Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem.
Armatura zgodnie z normą PN92/M74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji leżącej na
podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i
wykończeniowych:
−piłę do cięcia asfaltu i betonu,
−piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,
−żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,
−koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,
−spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,
−sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
−specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.
3.3. Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:
−samochód dostawczy do 0,9 t,
−samochód skrzyniowy do 5 t,
−samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,
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−samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
−samochód beczkowóz 4 t,
−beczkowóz ciągniony 4000 dm3,
−przyczepę dłużycową do 10 t,
−żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,
−żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,
−wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,
−wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
−wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,
−spawarkę elektryczną wirującą 300 A,
−zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,
−kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
−pojemnik do betonu do 0,75 dm3,
−giętarkę do prętów mechaniczna,
−nożyce do prętów mechaniczne elektryczne
−zgrzewarka do rur PE,
−prościarka do rur PE,
−pompa odwadniająca wykopy,
−sprzęt podręczny do malowania, szpachlowania itp.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez
podklinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia
mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do
granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej
niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o
grubości większej niż wystające części rur.
4.3. Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
4.4. Transport włazów kanałowych, stopni i skrzynek ulicznych
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.5. Transport bloków oporowych
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu.
Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku
wykorzystana była nośność środka transportu.
Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) materiałem
odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.).
4.6. Transport kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.
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Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu
robót.
4.7. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:
− segregacji składników,
− zmiany składu mieszanki,
− zanieczyszczenia mieszanki,
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz zapewnią
właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze polegające na:
- pomiarze i badaniu gruntu;
- organizacji robót;
- ustalenia miejsca do odkładania ziemi;
- organizacji odwożenia urobku;
- organizacji odprowadzenia wody z wykopu.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku
niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli użytkowników uzbrojenia nadi
podziemnego z
wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalając
warunki
wykonywania
robót w strefie tych urządzeń.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych
powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający
teren;
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza
teren przylegający do wykopu;
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.3. Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych
budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do których
zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na wysypisko miejskie. W
przypadku składowania tych materiałów poza pasem wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na
to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły (wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące
się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli
budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowego układu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.
5.4. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał
z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę
poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego
materiału.
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości
wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
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Wykopy powinny mieć taką głębokość, aby przy założonej w projekcie głębokości posadowienia rur możliwe
było wykonanie ewentualnego wyrównania dna wykopu i podsypki pod rurociąg o grubości przewidzianej w
projekcie. Rodzaj wykopu dostosować do rodzaju gruntu występującego w określonym rejonie robót.
Dla wykopów o głębokości większej, niż 3 m bezwzględnie stosować wykopy umocnione.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub
dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy
przytwierdzić kołkami lub klamrami.
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu
i wynosić minimum 0,6 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w
miarę jego głębienia.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów.
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.5. Odwodnienie wykopów
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę
wykonywanych Robót.
Przy budowie sieci wodociągowej w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu może wystąpić
konieczność odwodnienia.
W zdecydowanej większości przewiduje się odwodnienie powierzchniowe poprzez spadek podłużny wykopu z
odprowadzeniem wody i odpompowanie pompami spalinowymi wody z wykopów do istniejącej kanalizacji
deszczowej lub do rowu przydrożnego.
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć drenaż w obsypce
filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenażu zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie
odpompowana poza zasięg Robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy występowaniu większej ilości wody w wykopie, wykonać studnie depresyjne lub igłofiltry. W takim
przypadku Wykonawca na roboczo ustali Projekt odwodnienia w porozumieniu z Inżynierem.
Należy zorganizować odwodnienie w taki sposób, aby nie pogorszyć nośności gruntu.
5.6. Przygotowanie podłoża
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej
0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN85/B-10726.
5.7. Roboty montażowe
• Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak
niż 0,3%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i
przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020
[6] o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
−w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m
−w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m
−w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m
−w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m.
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być
zgodna z dokumentacją.
• Przygotowanie podłoża i podsypka
W dokumentacji projektowej założono na całej długości sieci podsypkę piaskową z piasku zwykłego o
granulacji 0-2mm, grubości 10cm.
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W przypadku, gdy wykop został wykonany za głęboko należy wzmocnić dno wykopu poprzez wykonanie ławy
żwirowej o wysokości 20cm (po zagęszczeniu). Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia należy wykonać
podsypkę piaskową o grubości minimum 10cm.
W przypadku występowania w dnie wykopu kamieni o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne,
wysokość podsypki zwiększyć o 5cm.
W przypadku wystąpienia gruntów suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych dopuszcza się jako podłoże
grunt naturalny, o ile struktura dna wykopu jest nienaruszona.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 30cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub
żwiru z piaskiem o grubości 10 cm.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna,
kamieni lub gruzu.
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy przestrzegać następujących zasad:
z dna wykopu należy usunąć kamienie, grudy – dno wykopu wyrównać.
W trakcie robót nie wolno dopuścić do naruszenia, rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia rodzimego
podłoża na dnie wykopu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być
większe niż 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1 cm.
Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].
Piasek używany do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 2mm, nie może być
zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu.
Założono wskaźnik zagęszczenia podsypki Is = 0,94-0,95. Generalnie przyjmować wskaźnik zagęszczenia w
zależności od występujących warunków zgodnie z normą PN-S-02205.
• Wytyczne wykonania przewodów
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód
powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
−rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie.
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:
*rury z tworzyw sztucznych PE o średnicy dn90-d110 poprzez zgrzewanie doczołowe.
*rury z tworzyw sztucznych PE o średnicy poniżej dn90 poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
−rury stalowe złączami spawanymi,
−rury żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i smołowanym oraz folią
aluminiową lub ołowiem.
Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych należy wykonywać złączami uszczelnionymi pierścieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki
ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu
kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być
zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach,
odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku:
−dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,
−dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i
kącie odchylenia większym niż 10o.
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mon mocno podbite tak,
aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
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Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/-2 cm.
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym
punkcie przewodu przekroczyć +/-2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia do zera.
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we
właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków
przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.
Niedopuszczalne jest aby w czasie układania rurociągu Wykonawca podkładał pod układane rury kawałki
drewna, kamieni, gruzu itp. celem uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku
ułożenia rurociągu.
Montaż rur i kształtek należy prowadzić przestrzegając szczegółowych instrukcji opracowanych przez
producentów materiałów i urządzeń zgrzewczych.
Poniżej podano ogólne zasady montażu rur PE:
Zgrzewanie doczołowe można stosować tylko dla rur i kształtek o średnicach nie mniejszych niż 90mm.
Przy zastosowaniu rur rozwijanych z bębna należy stosować tylko zgrzewanie elektrooporowe.
Rury ciąć prostopadle do osi i oczyścić ze strzępów materiału.
Końce rur chronić przed zabrudzeniem i zatłuszczeniem, a tuż przed zgrzewaniem oczyścić powierzchnie przez
skrawanie, usunąć wióry przez oczyszczenie szczotką, nie dotykać rękami.
Zgrzewania nie należy wykonywać w temperaturze niższej niż 0C oraz podczas mgły, niezależnie od
temperatury otoczenia. W czasie opadów lub wiatru stosować namioty osłonowe nad miejscem wykonywania
połączenia.
Stosować chłodzenie naturalne przez co najmniej 20 minut, pozostawiając na ten czas połączenie w zacisku
montażowym. Szybkie oziębienie strefy zgrzewania lub stosowanie środków chłodzących jest niedopuszczalne.
Zmianę kierunków trasy projektuje się z zastosowaniem kształtek oraz przez naturalne wygięcie rur PE.
Minimalny promień gięcia rur PE jest zależny od temperatury otoczenia w czasie montażu. Przy wykonywaniu
łuków przez naturalne wygięcie rur PE należy stosować promienie gięcia nie mniejsze od wartości podanych w
poniższej tabeli:
Temperatura otoczenia
200C

100C

0 0C

20 x Dz

35 x Dz

50 x Dz

Minimalny promień gięcia

• Armatura odcinająca
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:
− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),
− na odgałęzieniu do hydrantu p.-poż.
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
Przewiduje się zasuwy odcinające kołnierzowe typu E „krótkie” nr kat. 4000, DN100, DN80 i DN50 z
teleskopowym przedłużeniem wrzeciona zasuwy, w obudowie i skrzynce ulicznej.
Armatura sieci powinna być wykonana ze stali lub z żeliwa sferoidalnego, na ciśnienie PN16. Łączenie z
rurociągiem za pomocą kształtek przejściowych PE/stal z kołnierzem z jednej strony (od strony armatury).
Śruby do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej Kl A-2/70, nakrętki kl A-2/80.
Stosowac taśmę termokurczliwą do połączeń kołnierzowych.
Skrzynki zasuw osadzać w elemencie betonowym lub obłożyć kostką oraz oznaczyć zgodnie z normą. Skrzynki
wykonać stosownie do rodzaju nawierzchni, w której mają być osadzone. Zastosować skrzynki typu lekkiego lub
ciężkiego, w zależności od rodzaju nawierzchni i wskazań Inżyniera.
Pod zasuwami stosować bloki podporowe z betonu co najmniej B15.
Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem powinien szczelnie przylegac
do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegac do do kaptura osłaniającego oraz
wystawac co najmniej 10cm nad spód skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z
nawierzchnią drogi lub chodnika na podparciu z bloków betonowych lub cegły.
Armaturę montowac zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale oznakowane w terenie za
pomocą tablic wg. PN-86/B-09700 na istniejących trwałych obiektach budowlanych, na wysokości około 2m
nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej, niż 25m od oznaczonego uzbrojenia.
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 Wytyczne wykonania bloków oporowych
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a
także na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, zaś dla
przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i kącie
odchylenia większym niż 10o.
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku
braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym
zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10
m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 izolując go od przewodu dwoma
warstwami papy.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu
bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociągowego.
• Rury ochronne.
W przypadku, gdy odległość pomiędzy skrajniami rurociągu kanalizacji deszczowej i rurociągu sieci
wodociągowej będzie mniejsza, niż 0,5m, na sieci wodociągowej należy zastosować rurę ochronną stalową
długości minimum 2,2m. Dopuszcza się zastosowanie rury ochronnej systemowej dla sieci wodociągowej
wybranego producenta. Rura ochronna powinna być zamknięta z obu stron manszetami tak, aby uniemożliwić
napływ wody gruntowej.
• Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić 0,3 m.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480.
W projekcie budowlanym przyjęto obsypkę piaskową z materiału jak dla podsypki.
Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić 30cm.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zagęszczeniem.
Maksymalna wielkość cząstek, które zostaną użyte do zasypania nie powinny przekraczać 30cm.
Zagęszczenie wykonać ubijakami, mechanicznie, warstwami odpowiednimi dla rodzaju gruntu i rodzaju
używanego sprzętu.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.
Generalnie przyjmować wskaźnik zagęszczenia w zależności od występujących warunków zgodnie z normą PNS-02205.
Sposób osiągnięcia w/w stopni zagęszczenia zależny jest od sposobu zagęszczania gruntu, tj. rodzaju sprzętu i
użytego gruntu. Wykonać zgodnie z technologią wybranego producenta.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
−zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
−określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
−określenie stanu terenu,
−ustalenie składu betonu i zapraw,
−ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
−ustalenie metod wykonywania wykopów,
−ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B10728.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
−sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
−sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
−zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
−badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
−badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
−badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z
określonym w dokumentacji,
−badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
−badanie ewentualnego drenażu,
−badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
−badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
−badanie ułożenia przewodu na podłożu,
−badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
−badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
−badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
−badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),
−badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
−badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie przejść
rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia
pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń wentylacyjnych),
−badanie szczelności całego przewodu,
−badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
−badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych
jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
−odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej
niż ± 5 cm,
−odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
−odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,
−dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostałych przewodów 5 cm,
−różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów
± 2cm,
−dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,
−dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów
± 2cm i nie mogą spowodować na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
−stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić
mniej niż 0,97.

6.2.4. Próba szczelności.
Próbę szczelności przewodów wodociągowych wykonać zgodnie z normą PN-B 10725:1997.
Próbę szczelności należy przeprowadzić dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu.
Odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200m.
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 * ciśnienie robocze, lecz nie mniejsze, niż 1MPa.
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Wyniki powinny być ujęte w protokołach.

6.2.5. Płukanie i dezynfekcja.
Po uzyskaniu pozytywnych prób ciśnieniowych całej sieci, rury należy płukać wodą wodociągową aż do chwili,
kiedy wypływająca woda będzie oceniona wzrokowo jako czysta. Następnie przeprowadzić dezynfekcję
przewodu.
Dezynfekcja polegała będzie na wprowadzeniu do przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w
ilości 100mg/l lub chloraminy w ilości 20-30 mg/l aż do momentu, gdy na końcówce tego odcinka będzie
wyczuwalny zapach chloru. Następnie należy zamknąć zawory i przetrzymać wprowadzony roztwór przez 24
godziny.
Następnie przewody należy ponownie przepłukać wodą aż do zaniku zapachu chloru, po czym należy pobrać
próbkę wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej.
Wyniki powinny być ujęte w protokołach.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
• 1 km dla:
- robót pomiarowych,
• 1 m dla :
- demontażu rur,
- montażu rur,
- rur ochronnych,
• 1 m2 dla :
- rozbiórki nawierzchni,
- odeskowania wykopów,
- podsypki i obsypki.
• 1 m3 dla:
- robót ziemnych,
- wywozu ziemi itp.,
- wylewanych bloków oporowych,
• 1 szt dla:
- kształtek,
- złączek,
- opasek,
-trójnika,
- dezynfekcji i płukania rurociągów.
• 1 złącze:
- złącza do zgrzewania doczołowego.
• 1 kpl dla:
- zasuw,
- hydrantu p.-poż.,
• 1 próba:
- próby szczelności.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB ST-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.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z
przebudową linii wodociągowych, a mianowicie:
−roboty przygotowawcze,
−roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
−przygotowanie podłoża,
−roboty montażowe wykonania rurociągów,
−wykonanie rur ochronnych,
−wykonanie obudowy tunelowej,
−wykonanie izolacji,
−próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić:
około 300 m dla przewodów z rur żeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia
wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych i PCW, w przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach
umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW około 600 m, z rur
stalowych około 1000 m.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
względami techniczno-ekonomicznymi.
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w SSTWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 8.2.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
−sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
−badanie szczelności studzienki,
−badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
−badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji
przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiORB ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:
−dostawę materiałów,
−wykonanie robót przygotowawczych,
−wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
−przygotowanie podłoża i fundamentu,
−wykonanie sączków,
−ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,
−wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojeniem),
−wykonanie studzienek (komór) wodociągowych,
−przeprowadzenie próby szczelności,
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−zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,
−pomiary i badania.

UWAGA!
Użyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych
czy technologii, należy traktować w myśl art. 29. Ust. 3 ustawy „Prawo zamówień publicznych” jako informację
na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia ! Możliwe jest
zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje
spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy „Prawo budowlane”, warunków ustawy
„O wyrobach budowlanych” oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie
gorszego od określonego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
PN-87/B-01060
2.
PN-80/B-01800
3.

PN-82/B-01801

4.

PN-86/B-01811

5.
6.

PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

7.

PN-68/B-06050

8.
9.
10.
11.
12.

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-85/B-10726

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
PN-74/C-89204
PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

33.
34.
35.

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

36.

PN-83/M-74024/00

Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Klasyfikacja i określenie środowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.
Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.
Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
Beton zwykły.
Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.
Kruszywa mineralne do betonu.
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania
i badania.
Studzienki wodociągowe.
Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania.
Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych.
Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne.
Armatura przemysłowa. Terminologia.
Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1
MPa.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.
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37.

PN-83/M-74024/02

38.

PN-83/M-74024/03

39.
40.
41.

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74301

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-83/8971-06.01
BN-86/8971-08
BN-86/9192-03

57.

BN-81/9192-04

58.

BN-81/9192-05

59.

BN-82/9192-06

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne
0,63 MPa.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1
MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe żeliwne na
ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa.
Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.
Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
Welon z włókien szklanych.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro”.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur stalowych i żeliwnych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.
Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW
układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania
przy odbiorze.
60. PNEN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE).
61. ZAT/9701001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody.
62. PN-S/02205;1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
63. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa
1984 r.
Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ
P1 do P6 (marzec 1979 r.)
KB 4 - 4.11.5 (5) studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
i kanalizacyjnymi
KB 8 - 13.7 (1)
przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi
(czerwiec 1989r.).
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 01.03.04 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DRÓG
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy realizacji inwestycji pn ,, PRZEBUDOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO NA POTOKU
JEDLICA PRZY UL. KOWALSKIEJ W KOWARACH’’.
1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB
Roboty omówione w SSTWiORB mają zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy
budowie i przebudowie dróg publicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
międzycentralowych, międzymiastowych okręgowych i pośrednich.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych.
Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia ciągów
kanalizacji kablowej.
Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone
pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.
Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu
umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.
Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji magistralnej.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej.
Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą kablową.
Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do montażu głowic
kablowych.
Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale telefoniczne
między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.
Sieć międzycentralowa - część linii miejscowej obejmująca linie łączące centrale telefoniczne w jednym
mieście.
Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych.
Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i skrzynek
kablowych.
Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do głowic, puszek i skrzynek
kablowych.
Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim.
Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem telefonicznym.
Tor międzycentralowy - dwie lub trzy żyły w linii pomiędzy centralami w jednym mieście.
Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiężna - linia wybudowana z kabli typu dalekosiężnego.
Telekomunikacyjna linia kablowa międzymiastowa - linia łącząca co najmniej dwie centrale międzymiastowe.
Telekomunikacyjna linia kablowa wewnątrzstrefowa - linia łącząca centralę okręgową z centralą
międzymiastową.
Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej między dwoma sąsiednimi stacjami wzmacniakowymi.
Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i
zapasów kabla.
Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla.
Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy,
na której układa się kabel.
Zespół pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio połączony zespół cewek pupinizacyjnych w obudowie.
Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiężny cewek, których zadaniem jest zrównanie reaktancji
pojemnościowej z reaktancją indukcyjną kabla.
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w
SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców.
Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materiały budowlane
Cement
Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania
normy PN-88/B-30000.
Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany w
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom BN87/6774-04.
Woda
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna
odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierać zawiesiny, np. grudek.
2.3. Elementy prefabrykowane
Prefabrykowane studnie kablowe
Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normą PN-88/B-06250.
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym
przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym
podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach.
Bloki betonowe płaskie
Bloki betonowe płaskie powinny być zgodne z BN-74/3233-15.
Składowanie powinno być identyczne jak elementów studni kablowych.
2.4. Materiały gotowe
Rury z HDPE
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z HDPE powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę.
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
działaniem sił mechanicznych.
Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części:
wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02,
ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03,
wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30.
Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
Szafki kablowe
Budowane w ciągach kanalizacji teletechnicznej szafki kablowe powinny być zgodne z normą BN-86/3223-16.
Szafki kablowe metalowe i z tworzyw sztucznych należy przechowywać w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach.
Skrzynki kablowe
Skrzynki kablowe instalowane na słupach kablowych powinny być zgodne z normą BN-80/3231-25 i BN80/3231-28.
Skrzynki kablowe powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach i nie narażone na uszkodzenia
mechaniczne.
Zespoły i skrzynie pupinizacyjne
Zespoły i skrzynie pupinizacyjne powinny odpowiadać normie BN-79/3223-02.
Skrzynie zespołów pupinizacyjnych powinny być przechowywane w pozycji normalnej pracy, zabezpieczone
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Zespoły pupinizacyjne luzem powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pozycji pionowej, w
temperaturze od 0oC do 30 oC i wilgotności nie większej niż 80%.
Kable
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Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustala dokumentacja projektowa Zastosowane
kable powinny odpowiadać wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10.1 niniejszej SSTWiORB.
Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie PN76/D-79353 i zależą od średnicy kabla i jego powłoki.
Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz następującymi znakami i
napisami:
nazwą i znakiem fabrycznym producenta,
strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu.
Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego długość i ciężar oraz
producent.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót
gwarantujących właściwą jakość robót:
ubijak spalinowy,
żurawik hydrauliczny,
sprężarka powietrzna spalinowa, przewoźna,
wciągarka mechaniczna kabli,
wciągarka ręczna kabli,
miernik sprzężeń pojemnościowych,
sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna,
megomierz,
mostek kablowy,
generator poziomu do 20 kHz,
miernik poziomu do 20 kHz,
przesłuchomierz,
koparka jednonaczyniowa kołowa,
urządzenie do przebić poziomych,
ciągnik balastowy,
koparka na podwoziu gąsiennicowym,
żuraw samochodowy 6 t,
ciągnik siodłowy z naczepą,
pługoukładacz kabli na ciągniku gąsiennicowym,
ciągnik gąsiennicowy,
miernik pojemności skutecznej,
zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
próbnik wytrzymałości izolacji,
wzmacniacz heterodynowy,
miernik oporności pozornej,
poziomoskop,
równoważnik nastawny,
transformator symetryczny,
wzmacniacz mocy,
oscyloskopowy miernik sprzężeń.
4. transport
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport materiałów i elementów
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Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót:
samochód skrzyniowy,
samochód samowyładowczy,
samochód dostawczy,
przyczepa dłużycowa,
przyczepa do przewozu kabli,
przyczepa niskopodwoziowa.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych
elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Przy przebudowie i budowie dróg występujące kablowe linie telekomunikacyjne, które nie spełniają wymagań
norm BN-73/8984-05, BN-76/8984-17, BN-88/8984-17/03 i BN-89/8984-18 podlegają przebudowie.
Technologia przebudowy określona jest w dokumentacji projektowej
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne należy
przebudować zachowując następującą kolejność robót:
wybudować nowy niekolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak linia istniejąca,
wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu
ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii,
zdemontować kolizyjny odcinek linii.
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zostały
zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż.
W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić
o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, o ile uzyska na to
zgodę Inżyniera.
Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane
do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85.
Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały.
5.2 Kanalizacja teletechniczna
Kanalizacja kablowa powinna być ułożona zgodnie z dokumentacją projektową.
Studnie kablowe powinny być usytuowane w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej:
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,6 m.
Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby odległość od nawierzchni nie
była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się
zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji do 0,4 m jeśli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m jeśli jest
zbudowana z bloków betonowych.
Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej wynoszą:
3 cm przy przelocie między studniami do 30 m,
5 cm przy przelocie między studniami od 30 do 50 m,
7 cm przy przelotach między studniami od 50 do 75 m,
10 cm przy przelotach między studniami od 75 do 100 m,
12 cm przy przelotach między studniami od 100 do 120 m.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest ominięcie
przeszkód terenowych.
W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur PCW mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był
mniejszy od 6 m.
Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór kablowych spadek
można zwiększyć do 2%.
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w dokumentacji projektowej.
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/898405. Ściany wykopów powinny być pochyłe.
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Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05.
Z pojedynczych rur PCW należy tworzyć zestawy kanalizacji wg ustalonych z urzędem telekomunikacyjnym
ilości otworów w warstwach.
Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem,
wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym.
Zasypywanie ciągów kanalizacji z bloków betonowych należy rozpoczynać od zasypania przestrzeni między
ściankami wykopu i bocznymi ściankami bloków piaskiem lub rozkruszonym gruntem.
Następne bloki powinny być zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubości około 10 cm bez ubijania,
a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubości po około 20 cm ubijając każdą warstwę ubijakami
mechanicznymi.
Ostatnią, górną warstwę kanalizacji z rur PCW należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm.
Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi.
5.3. Studnie kablowe
Na ciągach kanalizacji kablowej należy stosować studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiarów zgodnych z
wymaganiami dokumentacji projektowej i normy BN-85/8984-01.
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatów powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej
dokumentacji na te studnie (katalog).
5.4. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe
Typy stosowanych kabli podaje dokumentacja projektowa.
Układanie kabli w kanalizacji powinno być wykonywane z zachowaniem następujących postanowień:
w pierwszej kolejności należy zajmować otwory w dolnej warstwie ciągu kanalizacji, a do jednego otworu nie
wolno wciągać więcej niż:
1 kabel, jeżeli średnica zewnętrzna jest większa od 50 mm,
2 kable, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 75% średnicy otworu,
3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza wielkości średnicy otworu kanalizacji,
w studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie powinny się
krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla TKM nie powinien być mniejszy od 10-krotnej jego średnicy,
a kabla XTKM od 12-krotnej jego średnicy.
Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułożone równolegle do osi drogi i równolegle do ciągów innych
urządzeń podziemnych.
Kabel ziemny powinien być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie
powinno wynosić co najmniej 2‰, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% długości trasowej.
Głębokość ułożenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odzieży nie powinna być mniejsza od 0,8 m. W
miejscach skrzyżowania kabla z innymi urządzeniami podziemnymi dopuszcza się zmniejszenie tej odległości
do 0,5 m.
Przy złączach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny być mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej od 0,5 m z każdej strony złącza lub skrzyni.
Złącza na kablach obołowionych powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-65/8984-11.Złącza na kablach
XTKMX powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montażu.
Kabel ziemny powinien być zabezpieczony od uszkodzeń mechanicznych przykrywami kablowymi w
następujących przypadkach:
na całym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z każdej strony granicy zabudowy,
przy zbliżeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urządzeniami podziemnymi o odległościach
mniejszych od 1,0 m - na całej długości zbliżenia.
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”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie linii
kablowej.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.
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Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli urzędu
telekomunikacyjnego i zakładu radiokomunikacji i teletransmisji. Jakość robót musi uzyskać akceptację tych
instytucji.
6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,
przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową,
prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, wykonania skrzyżowań
z obiektami,
prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy BN-85/8984-01 [4].
6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych polega na sprawdzeniu:
tras kablowych,
skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,
ochrony linii kablowych,
szczelności powłok,
zabezpieczenia kabli przed korozją.
Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17.
Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 normy BN-76/8984-17.
6.4. Telekomunikacyjne kable dalekosiężne
Kontrola jakości wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli dalekosiężnych polega na sprawdzeniu:
montażu kabla i jego elementów poprzez oględziny,
wymiarów,
materiałów,
poprawności doboru średnic żył i pojemności jednostkowych,
doboru osłon złączy i muf,
długości odcinków pupinizacyjnych,
głębokości ułożenia kabla w ziemi,
wykonania zbliżeń i skrzyżowań linii kablowej,
montażu złączy kablowych,
ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
ochrony od wyładowań atmosferycznych,
ochrony ciśnieniowej,
wykonania środków ochrony przed korozją.
Ponadto należy przeprowadzić próby badania i pomiary elektryczne na zgodność z wymaganiami punktu 11
normy BN-89/8984-18.
6.5. Ocena wyników badań
Przedstawioną do odbioru kablową linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami
normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 niniejszej SSTWiORB dały dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być
wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.
7. obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.
Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.
8. odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
aktualną powykonawczą dokumentację projektową,
geodezyjną dokumentację powykonawczą,
protokóły z dokonanych pomiarów,
protokóły odbioru robót zanikających,
protokół odbioru robót przez właściwy urząd telekomunikacyjny i zakład radiokomunikacji i teletransmisji.
9. podstawa płatności
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na
podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających.
Cena wykonania robót obejmuje:
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roboty przygotowawcze,
dostarczenie i zmontowanie urządzeń,
uruchomienie przebudowywanych urządzeń,
zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,
transport zdemontowanych materiałów,
przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,
wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1.
BN-87/6774-04
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
3.
PN-88/B-06250
Beton zwykły.
4.
BN-85/8984-01
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
5.
BN-74/3233-15
Bloki betonowe płaskie.
6.
BN-80/C-89203
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
7.
PN-76/D-79353
Bębny kablowe.
8.
BN-73/8984-05
Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.
9.
BN-76/3238-13
Narzędzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do układania bloków
betonowych.
10. PN-85/T-90310
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej i
powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania.
11. PN-85/T-90311
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej, o
powłoce ołowianej, nieopancerzone i opancerzone.
12. PN-85/T-90331
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone z osłoną
polietylenową lub polwinitową.
13. PN-83/T-90330
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.
14. BN-80/3231-25
Skrzynka kablowa 10/20.
15. BN-85/3231-28
Skrzynki kablowe 30-parowe.
16. BN-65/8984-11
Złącza lutowane. Wymagania techniczne.
17. BN-76/8984-17
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.
18. PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
19. PN-75/E-05100
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
20. BN-76/8984-26
Kontrola ciśnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym dopełniaczem
gazu. Ogólne wymagania i badania.
21. BN-73/3238-08
Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.
22. BN-72/3233-13
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
23. BN-74/3233-17
Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
24. PN-84/T-90340
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania.
25. PN-84/T-90341
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową.
26. PN-84/T-90342
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami parowymi, o izolacji
polietylenowej piankowej, o powłoce aluminiowej, opancerzone, w osłonach z materiałów
termoplastycznych.
27. PN-84/T-90345
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej. Ogólne wymagania i badania.
28. PN-84/T-90347
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej, opancerzone, z osłonami ochronnymi z
tworzyw termoplastycznych.
29. PN-87/T-90351
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i
powłoce ołowianej. Rodzaje kabli.
30. PN-87/T-90352
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrznej
i powłoce ołowianej. Rodzaje kabli.
31. PN-83/T-90332
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powłoce stalowej, spawanej, falowanej, z osłoną polietylenową lub
polwinitową.
32. WT-84/K-187
Telekomunikacyjne kable miejscowe pęczkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o
powłoce stalowej spawanej, falowanej i osłoną polietylenową.
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33.

WT-86/K-094.02

34.

WT-86/K-245.02

35.

WT-80/K-132

36.

WT-80/K-133

37.

WT-84/K-186

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

BN-88/8984-17/03
BN-79/8976-78-78
BN-72/3233-72
PN-77/E-05030/00
i 01
BN-89/8984-18
PN-88/B-30000
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-69/9378-30
BN-86/3223-16
BN-79/3223-02

49.
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BN-88/6731-08
PN-84/T-90346

52.

PN-87/T-90350

Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi małowymiarowymi, o
powłoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z osłonami ochronnymi z tworzyw
termoplastycznych.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne z parami współosiowymi normalnowymiarowymi,
o powłoce metalowej, opancerzone, z osłonami polietylenowymi.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i o powłoce ołowianej.
Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiązkami parowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i powłoce ołowianej.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne rozdzielcze z wiązkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej, ekranowane w powłoce stalowej, z osłoną polietylenową.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
Pustak kablowy.
Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.
Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania. Ochrona
metalowych części podziemnych.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespołów
pupinizacyjnych.
Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Telekomunikacyjne linie dalekosiężne symetryczne z wiązkami czwórkowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i o powłoce aluminiowej z osłoną ochronną polietylenową.
Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o powłoce ołowianej. Ogólne
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja montażu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (XTKM) - ZBŁ - 1970 r.
Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972 r.
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