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ZARZAD  DRÓG  POWIATOWYCH
 W  ŁOSICACH

Łosice ul. Wiejska

Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych

Roboty Drogowe

Nazwa przedmiotu zamówienia:

REMONT   DROGI  POWIATOWEJ NR 2029W
OD ROGI NR 2050W – SZAŃKÓW – DO DROGI NR 19

W  MIEJSCOWOŚCI  SZAŃKOW I KOLONIA SZAŃKÓW
od  km  0+017 do km 1+468
              1+950 do km 2+500
              2+014 do km 3+744

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń:

Kategoria robót: 45233222-1

Zatwierdził:

Łosice, dnia 2012.09.25
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REMONT   DROGI  POWIATOWEJ NR 3029W
OD DROGI 2050W – SZAŃKÓW – DO DROGI NR 19

W  MIEJSCOWOŚCI  SZAŃKÓW I KOLONIA SZAŃKÓW

od  km  0+0177 do km 1+468

 od km 1+950 do km 2+500
 od km 3+214 do km 3+744

D.00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE  str. 3-18

D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, OTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOW. str. 19- 22

D.02.01.01. ROBOTY  ZIEMNE  . WYKONANIE  WYKOPÓW st r. 23-27

D.03.01.03a PRZEPUSTY POD KORON Ą DROGI Z RUR HDEP str. 28-38

D.03.02.01. WYKONANIE TUDNI  WPUSTOWYCH WRAZ Z  PRZ YKANALIKAMI str. 39-45

D.04.01.01. KORYTA Z PROFILOWANIEM  I  ZAG ĘSZCZANIEM  PODŁOŻA str. 46-50

D.06.04.01. ROWY PRZYDRO ŻNE str. 51-53

D.04.03.01. OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE  WARSTW  KO NSTRUKCYJNYCH str. 54-58

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZO WANEGO  MECHANICZNIE str. 59-61

D.04.06.01. PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU str. 62-7 1

D.05.03.05b. WARSTWA  WYRÓWNAWCZA I WI ĄŻĄCA Z  BETONU  ASFALTOWEGO str. 72-89

D.05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU  ASFALTOWEGO WAR STWA ŚCIERALNA str. 90-101

D.10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH I NA  DROGI BOCZNE str. 102-105

D.06.03.01. UZUPEŁNIENIE I UMOCNIENIE  ISTNIEJ ĄCYCH  POBOCZY str. 106-109

D.08.05.01. ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH str. 110 - 114
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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WST ĘP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00.

Wymagania ogólne oraz specyfikacje techniczne dotyc zące wykonania robót
drogowych i przebudowy infrastruktury technicznej s tanowi ą w rozumieniu PZP
„specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”(STWiORB).

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓL NE odnosi si ę do wymaga ń
wspólnych dla poszczególnych wymaga ń technicznych dotycz ących wykonania i
odbioru Robót, które zostan ą wykonane w ramach remontu drogi  powiatowej nr
2029W od drogi 2050W –Sza ńków – do drogi Nr 19
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowi ą cz ęść Dokumentów Przetargowych i
Kontraktowych i nale ży je stosowa ć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Wymagania ogólne nale ży rozumie ć i stosowa ć w powi ązaniu z ni żej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych
D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic
D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopów
D.02.03.01 Wykonanie nasypów
D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Profilowanie i zag ęszczenie pod warstwy konstrukcyjne
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstr ukcyjnych
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizo wanego mechanicznie
D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu
D.04.08.01. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltoweg o
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05.A Nawierzchnia z betonu asfaltowego  war stwa wi ążąca
D.05.03.05.B. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na z imno
D.05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowe j
D.06.00.00. ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
D.06.03.01. Uzupełnianie i umocnienie istniej ących poboczy
D.07.00.00. URZ ĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe
D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Kraw ężniki betonowe
D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01. Obrze ża betonowe

1.4. Okre ślenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poni żej okre ślenia nale ży rozumie ć w ka żdym przypadku

nast ępuj ąco:

1.4.1.
Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie b ędący budynkiem, stanowi ący cało ść

techniczno u żytkow ą
(droga) albo jego cz ęść stanowi ącą odr ębny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny, w ęzeł).
1.4.2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni l ub odsuni ęty od jezdni,

przeznaczony do ruchu pieszych.
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1.4.3. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do  ruchu lub postoju pojazdów
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz ądzeniami technicznymi zwi ązanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (monta żowa) -droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdów obsługuj ących zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuni ęcia po jego zako ńczeniu.

1.4.5.
Dziennik budowy oznacza oficjalny dziennik, prowadz ony na budowie przez wykonawc ę
zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.
1.4.6.
In żynier osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzn aczona przez Zamawiaj ącego,

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),  odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.

1.4.7.
Jezdnia - cz ęść korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawc ę, upowa żniona do kierowania
robotami i do wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontra ktu.

1.4.9. Korona drogi -jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dziel ącymi jezdnie.

1.4.10.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

poł ączenia.
1.4.11.
Korpus drogowy -nasyp lub ta cz ęść wykopu, która jest ograniczona koron ą drogi i

skarpami rowów.
1.4.12.
Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w ce lu uło żenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.13. Rejestr obmiarów -akceptowany przez In żyniera Rejestr z ponumerowanymi

stronami, słu żący do wpisywania przez Wykonawc ę obmiarów dokonywanych robót w formie
wylicze ń, szkiców i ew. dodatkowych zał ączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegaj ą
potwierdzeniu przez In żyniera.

1.4.14.
Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcz e, zaakceptowane przez

Zamawiaj ącego ,niezb ędne do przeprowadzenia wszelkich bada ń i prób zwi ązanych z ocen ą
jako �ci materiałów oraz robót.

1.4.15.
Materiały -wszelkie tworzywa niezb ędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj ą

projektow ą i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  In żyniera.
1.4.16. Nawierzchnia -warstwa lub zespół warstw słu żących do przejmowania i

rozkładania obci ążeń od ruchu na podło że gruntowe i zapewniaj ących dogodne warunki
dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpo średnio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wi ążąca -warstwa znajduj ąca si ę mi ędzy warstw ą ścieraln ą a podbudow ą
,zapewniaj ąca lepsze rozło żenie napr ężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow ę.

c) Warstwa wyrównawcza -warstwa słu żąca do wyrównania nierówno ści podbudowy lub
profilu istniej ącej nawierzchni.

d) Podbudowa -dolna cz ęść nawierzchni słu żąca do przenoszenia obci ążeń od ruchu na
podło że .Podbudowa mo że składa ć si ę z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza -górna cz ęść podbudowy spełniaj ąca funkcje no śne w
konstrukcji nawierzchni. Mo że ona składa ć si ę z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza -dolna cz ęść podbudowy spełniaj ąca, obok funkcji no śnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem  wody, mrozu i przenikaniem
cz ąstek podło ża.

Może zawiera ć warstw ę mrozoochronn ą, ods ączaj ącą lub odcinaj ącą.
g)Warstwa mrozoochronn ą -warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona naw ierzchni

przed skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinaj ąca -warstwa stosowana w celu uniemo żliwienia przenikania

cz ąstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le żącej powy żej.
i) Warstwa ods ączaj ąca -warstwa słu żąca do odprowadzenia wody przedostaj ącej si ę

do nawierzchni.
1.4.17.
Niweleta -wysoko ściowe i geometryczne rozwini ęcie na płaszczy źnie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.18.



5

Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.
Odpowiednia (bliska) zgodno ść -zgodno �ś wykonywanych robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a je śli przedział tolerancji nie został okre ślony -z przeci ętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego r odzaju robót budowlanych.

1.4.20.
Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas ter enu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi i zwi ązanych z ni ą urz ądze ń oraz drzew i krzewów. Pas
drogowy mo że równie ż obejmowa ć teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urz ądze ń chroni ących ludzi i środowisko przed uci ążliwo ściami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.21.
Pobocze -cz ęść korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju po jazdów,

umieszczenia bocznego oparcia konstrukcji nawierzch ni.
1.4.22.
Podło że nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy, le żący pod nawierzchni ą do

gł ęboko ści przemarzania.
1.4.23.
Podło że ulepszone nawierzchni -górna warstwa podło ża, le żąca bezpo średnio pod

nawierzchni ą ,ulepszona w celu umo żliwienia przej ęcia ruchu budowlanego i wła ściwego
wykonania nawierzchni.

1.4.24.
Polecenie In żyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy prz ez In żyniera, w

formie pisemnej, dotycz ące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi ązanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ędąca autorem dokumentacji

projektowej.
1.4.26.
Przedsi ęwzi ęcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego poł ączenia drogowego lub

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametró w geometrycznych trasy w planie i
przekroju podłu żnym) istniej ącego poł ączenia.

1.4.27.
Przepust , budowla o przekroju poprzecznym zamkni ętym, przeznaczona do

przeprowadzenia cieku, szlaku w ędrówek zwierz ąt dziko żyj ących lub urz ądze ń
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28.
Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowi ący utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina,  bagno, rzeka, szlak w ędrówek
dzikich zwierz ąt itp.

1.4.29.
Przeszkoda sztuczna -dzieło ludzkie, stanowicie utr udnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci ąg, kanał, ci ąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.30.
Przetargowa dokumentacja projektowa -cz ęść dokumentacji projektowej, która

wskazuje lokalizacj ę, charakterystyk ę i wymiary obiektu b ędącego przedmiotem robót.
1.4.31.
Raporty dzienne -oznaczaj ą ksi ążkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje si ę

wszystkie szczegóły dotycz ące nakładów robocizny, materiałów sprz ętu jak i wykonanych
przez Wykonawc ę robót.

1.4.32.
Rekultywacja -roboty majce na celu uporz ądkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zada nia budowlanego.
1.4.33.
Ślepy kosztorys -wykaz robót z podaniem ich ilo ści (przedmiarem) w kolejno ści

technologicznej ich wykonania.
1.4.34.
Teren budowy -teren udost ępniony przez Zamawiaj ącego dla wykonania na nim robót

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twor zące cz ęść terenu budowy.
1.4.35.
Zadanie budowlane -cz ęść przedsi ęwzi ęcia budowlanego, stanowi ąca odr ębna cało ść
konstrukcyjn ą lub technologiczn ą, zdoln ą do samodzielnego pełnienia funkcji

technicznou żytkowych.
Zadanie mo że polega ć na wykonywaniu robót zwi ązanych z budow ą, modernizacj ą/
przebudow ą, utrzymaniem oraz ochron ą budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonanych robót, bezpiecze ństwo wszelkich
czynno ści na terenie budowy, metody u żyte przy budowie oraz za ich zgodno ść z
dokumentacj ą projektow ą, ST i  poleceniami In żyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj ący w terminie okre ślonym w dokumentach kontraktowych przeka że Wykonawcy

teren budowy liniami wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz po dwa egze mplarze dokumentacji projektowej
(projekt budowlany  i  komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochron ę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. U szkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny k oszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien p rzedstawi ć In żynierowi
harmonogram robót ,i polisy ubezpieczeniowe zgodnie  z warunkami okre ślonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b ędzie zawiera ć rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z In żynierem oraz innymi

odpowiednimi Instytucjami:
(a)Powykonawcz ą dokumentacj ę odbiorow ą (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z

pkt. 8.4.2 4egz.
 (c)Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlany ch po istniej ącej sieci dróg

oraz ewentualnych dróg technologicznych
(d)Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnienie m w/w
dokumentacji s ą zawarte w cenie Kontraktowej i nie b ędą podlegały odr ębnej zapłacie.

W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatk owych opracowa ń projektowych w
trakcie budowy ,Wykonawca jest zobowi ązany wykona ć te projekty i uzgodni ć z
In żynierem w ramach ceny Kontraktowej.

Projekty powinny by ć sporz ądzone przez osoby posiadaj ące odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien uzyska ć do wykonanych
projektów opinie ,uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie  z obowi ązuj ącymi przepisami.

Projekty wykonywane przez Wykonawc ę powinny by ć sporz ądzone i uzgodnione przez
odpowiednie instytucje nie pó źniej ni ż 14 dni przed rozpocz ęciem robót których
dotycz ą. Projekty powinny uzyska ć akceptacj ę In żyniera.

1.5.2.2. Dokumentacje przedstawione przez Wykonawc ę
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi i nformacjami zawartymi w

Kontrakcie, Wykonawca powinien zapatrze ć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
zwi ązane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca mo że składa ć te informacje kolejno w cz ęściach,
ale ka żda przedło żona cz ęść musi by ć w dostatecznym stopniu kompletna by mogła by ć
sprawdzona i zatwierdzona przez upowa żnione jednostki niezale żnie od cało ści
projektu.

1.5.2.3. Dokumentacje powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełni ć dokumentacj ę oraz rysunki dostarczone

In żynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wy konania robót. Wykonawca
powinien dostarczy ć In żynierowi. Rysunki powykonawcze w przejrzystej, pros tej formie
w trzech egzemplarzach dla ka żdego uko ńczonego odcinka robót, który b ędzie przekazany
do u życia lub b ędzie wykorzystany przez specjalistyczn ą firm ę lub Zamawiaj ącego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pó źniej ni ż 14 przed dat ą przekazania.

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe d okumenty przekazane Wykonawcy

przez In żyniera stanowi ą cz ęść umowy, a wymagania okre ślone w cho ćby jednym z nich s ą
obowi ązuj ące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dok umentacji.

W przypadku rozbie żności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje
kolejno ść ich wa żności wymieniona w istotnych postanowieniach umowy.

Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ć In żyniera, który podejmie decyzj ę o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie żności, wymiary podane na pi śmie s ą wa żniejsze od wymiarów
okre ślonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b ędą zgodne z dokumentacj ą
projektow ą i ST.

Dane okre ślone w dokumentacji projektowej i w ST b ędą uwa żane za warto ści
docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach okre ślonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli mu sz ą wykazywa ć zgodno ść z
okre ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekracza ć dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b ędą w pełni zgodne z dokumentacj ą
projektow ą lub ST i wpłynie to na niezadowalaj ącą jako ść elementu budowli, to takie
materiały zostan ą zast ąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykona ne ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi ązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani a

istniej ących obiektów (jezdnie ,ci ągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urz ądzenia odwodnienia, elementy wyposa żenia drogi, ziele ń itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, a ż do zako ńczenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca przedstawi In żynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarz ądem drogi i organem zarz ądzaj ącym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i
wdra żaniu tymczasowej organizacji ruchu nale ży bezwzgl ędnie przestrzega ć zapisów
podanych w zasadach organizacji ruchu na czas budow y.

W zale żności od potrzeb i post ępu robót projekt organizacji ruchu powinien by ć na
bie żąco aktualizowany przez Wykonawc ę. Ka żda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga ka żdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zai nstaluje i b ędzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urz ądzenia zabezpieczaj ące takie jak: zapory, światła
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj ąc w ten sposób bezpiecze ństwo pojazdów i
pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno �ci w dzie ń i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze wzgl ędów bezpiecze ństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz ądzenia zabezpieczaj ące b ędą akceptowane przez
In żyniera.

Fakt przyst ąpienia do robót Wykonawca obwie ści publicznie przed ich rozpocz ęciem w
sposób uzgodniony z In żynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ściach
okre ślonych przez In żyniera, tablic informacyjnych, których tre ść b ędzie zatwierdzona
przez In żyniera.

Nale ży przyj ąć, że tablice informacyjne b ędą umieszczone:
-przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu ko ńcach, zgodnie z kierunkiem ruchu

pojazdów,
-na ka żdym skrzy żowaniu modernizowanego odcinka z drog ą.
Tablice informacyjne powinny sta ć podczas całej realizacji kontraktu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę,

że jest wł ączony w cen ę kontraktow ą.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotycz ące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka ńczania robót Wykonawca b ędzie:
a) utrzymywa ć teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej,
b) podejmowa ć wszelkie uzasadnione kroki maj ące na celu stosowanie si ę do

przepisów i norm
dotycz ących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b ędzie unika ć

uszkodze ń lub uci ążliwo ści dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych, a
wynikaj ących z nadmiernego hałasu , wibracji, zanieczyszcze nia lub innych przyczyn
powstałych w nast ępstwie jego sposobu działania.

Stosuj ąc si ę do tych wymaga ń b ędzie miał szczególny wzgl ąd na:
1) lokalizacj ę baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i d róg dojazdowych,
2) środki ostro żno�ci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub substancjami

toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
iii) mo żliwo ści ą powstania po żaru.

W przypadku prowadzenia robót w s ąsiedztwie drzew nale ży unika ć ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob ót odwodnieniowych. W bezpo średnim
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zasi ęgu koron drzew nie powinny by ć lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe.
Wokół ka żdego zagro żonego drzewa nale ży wydzieli ć stref ę bezpiecze ństwa. W przypadku
czasowego obni żenia poziomu zwierciadła wody gruntowej po żądane jest aby czas trwania
leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca s i ę prowadzenie prac

odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawcę uznaje si ę za wytwórc ę odpadów powstaj ących w czasie budowy. Usuni ęcie
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie s ą obowi ązkiem wykonawcy.
Zamawiaj ący nie b ędzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisy ochrony przeciwpo żarowej.
Wykonawca b ędzie utrzymywa ć, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów spra wny

sprz ęt
przeciwpo żarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeni ach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazda ch.
Materiały łatwopalne b ędą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa mi i

zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich.
Wykonawca b ędzie 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 s ą szkodliwe dla otoczenia, nie b ędą dopuszczone

do u życia .Nie dopuszcza si ę u życia materiałów wywołuj ących szkodliwe promieniowanie
o st ężeniu wi ększym od dopuszczalnego, okre ślonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe u żyte do robót b ędą miały aprobat ę techniczn ą wydan ą
przez uprawnion ą jednostk ę, jednoznacznie okre ślaj ące brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko.

Materiały, które s ą szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zako ńczeniu
robót ich szkodliwo ść zanika (np. materiały pylaste) mog ą by ć u żyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga ń technologicznych wbudowania. Je żeli wymagaj ą tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma ć zgod ę na u życie tych materiałów od wła ściwych
organów administracji pa ństwowej.

Jeżeli Wykonawca u żył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich u życie spowodowało jakiekolwiek zagro żenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj ący.

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i

za urz ądzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rur oci ągi, kable itp.
  Wykonawca zapewni wła ściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych
instalacji i urz ądze ń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi ązany jest umie ści ć w swoim harmonogramie rezerw ę czasow ą dla
wszelkiego rodzaju robót, które maj ą by ć wykonane w zakresie przeło żenia instalacji i
urz ądze ń podziemnych na terenie budowy i powiadomi ć In żyniera, wła ściciela instalacji
oraz władze lokalne o zamiarze rozpocz ęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In żyniera i zainteresowanego
wła ściciela oraz (w zale żności od potrzeby) zainteresowane władze oraz b ędzie z nimi
współpracował dostarczaj ąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napr aw.
Wykonawca b ędzie odpowiada ć za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko dzenia
instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i u rz ądze ń podziemnych .

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudow ą mieszkaniow ą, Wykonawca b ędzie
realizowa ć roboty w sposób powoduj ący minimalne niedogodno ści dla mieszka ńców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudow y mieszkaniowej w s ąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalno ści ą. W celu unikni ęcia niesłusznych roszcze ń
odszkodowawczych ze strony wła ścicieli istniej ących nieruchomo ści,

Wykonawca przed rozpocz ęciem robót budowlanych sporz ądzi inwentaryzacje stanu
istniej ącej zabudowy zlokalizowanej w bezpo średnim s ąsiedztwie pasa drogowego,
dokumentuj ąc stan techniczny tych obiektów.

Nieodł ączn ą cz ęści ą tej dokumentacji b ędą zdj ęcia, skatalogowane w sposób nie
budz ący w ątpliwo ści co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj ą.

1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
Wykonawca b ędzie stosowa ć si ę do ustawowych ogranicze ń nacisków osi na drogach

publicznych przy transporcie materiałów i wyposa żenia na i z terenu robót.

1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisów dotycz ących
bezpiecze ństwa i higieny pracy.

W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj ących
odpowiednich wymaga ń sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące,
socjalne oraz sprz ęt i odpowiedni ą odzie ż dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpi ecze ństwa publicznego.

W terminie wynikaj ącym z warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dost arczy
In żynierowi

szczegółowy plan Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z rozporz ądzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz .U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych powy żej
nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b ędzie odpowiadał za ochron ę robót i za wszelkie materiały i urz ądzenia

używane do robót od daty rozpocz ęcia do daty  zako ńczenia .

1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszystkie zarz ądzenia wydane przez władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulamin y i wytyczne, które s ą w
jakikolwiek sposób zwi ązane z wykonywanymi robotami i b ędzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowie ń podczas prowadzenia robót.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ściowe, budowle oraz inne

pozostało ści o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odk ryte na terenie budowy
będą uwa żane za własno ść Zamawiaj ącego.

Wykonawca zobowi ązany jest powiadomi ć In żyniera i post ępować zgodnie z jego
poleceniami. Je żeli w wyniku tych polece ń Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst ąpi ą
opró żnienia w robotach, In żynier po uzgodnieniu z Zamawiaj ącym i Wykonawc ą ustali
wydłu żenie czasu wykonania robót i/lub wysoko ść kwoty, o któr ą nale ży zwi ększy ć cen ę
kontraktow ą.

1.5.15. Niewypały, niewybuchy
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót  na pozostało ści po działaniach

wojennych tj. miny , niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały Wykonawca
zobowi ązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezp ieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich słu żb (policja, stra ż po żarna ,pogotowie saperskie) i
niezwłocznego powiadomienia In żyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuni ęcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiaj ący.

1.6. Nazwy i kody
Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówie ń:
Kategoria robót: 45233222-1

1.6. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowi ązany dostosowa ć harmonogram robót do kolejno ści realizacji

poszczególnych odcinków drogi i organizacji ruchu n a czas budowy.

2. MATERIAŁY
Jakakolwiek nazwa handlowa u żyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji

Technicznej oznacza ć b ędzie definicj ę standardu a nie specyficzny produkt do
zastosowania w projekcie.

2.1. źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wyk orzystaniem jakichkolwiek

materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In żynierowi do zatwierdzenia,

szczegółowe informacje dotycz ące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów jak równie ż odpowiednie świadectwa bada ń laboratoryjnych
oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii (cz ęści) materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi ązany jest do prowadzenia bada ń w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ci ągły spełniaj ą wymagania ST w czasie
realizacji robót.
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole ń od wła ścicieli i odno śnych władz na

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych wł ączaj ąc w to źródła wskazane przez
Zamawiaj ącego i jest zobowi ązany dostarczy ć

In żynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi In żynierowi do zatwierdzenia dokumentacj ę zawieraj ą raporty z

badań terenowych i laboratoryjnych .
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymaga ń ilo ściowych i jako ściowych

materiałów pochodz ących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobyc ia materiałów, dzier żawy i

inne, jakie oka żą si ę potrzebne w zwi ązku z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów  na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy b ędą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymaga ń umowy lub wskaza ń In żyniera (w przypadku mo żliwo ści ich
składowania w liniach rozgraniczaj ących).

Wykonawca nie b ędzie prowadzi ć żadnych wykopów w obr ębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemn ą
zgod ę In żyniera.

Eksploatacja źródeł materiałów b ędzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi ązuj ącymi nadanym obszarze.

2.3. Materiały pochodz ące z rozbiórek
Materiały budowlane pochodz ące z rozbiórek nie posiadaj ące pełnowarto ściowych
wła ściwo ści materiałowych i nie nadaj ące si ę do wykorzystania do wbudowania,
Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwole ń wywiezie poza teren budowy na zwałk ę.
Teren zwałki Wykonawca zabezpieczy staraniem własny m, przy czym lokalizacja terenu
zwałki musi uzyska ć pozytywna opini ę odpowiednich miejscowo władz samorz ądowych i
In żyniera. Elementy oznakowania tj. bariery stalowe, s łupki do znaków oraz tarcze
znaków nadaj ące si ę do ponownego u życia s ą własno ści ą Zamawiaj ącego i nale ży
odwie ść je w miejsce wskazane przez In żyniera.
Koszt zwi ązany z rozbiórk ą, transportem, zwałka (utylizacj ą) w/w materiałów
Wykonawca powinien zawrze ć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.
Elementy pochodz ące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zd emontuje i
przetransportuje w miejsce wła ściciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku
stwierdzenia przez wła ściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy pochodz ące z
rozbiórek nie odpowiadaj ą wymaganiom, stosuje si ę ustalenia punktu 2.4.
Koszt transportu w miejsca wskazane przez In żyniera nie podlega osobnej zapłacie i
jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawc ę wywiezione z terenu
budowy i zło żone w miejscu uzgodnionym z In żynierem, które zorganizuje własnym
staraniem Wykonawca. Je śli In żynier zezwoli Wykonawcy na u życie tych materiałów do
innych robót, ni ż te dla których zostały zakupione, to koszt tych ma teriałów
zostanie odpowiednio przewarto ściowany (skorygowany) przez Wykonawc ę i
przedstawiony In żynierowi do akceptacji.
Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą si ę nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, lic ząc si ę z jego nieprzyj ęciem,
usuni ęciem i niezapłaceniem

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materi ały, do czasu, gdy b ędą one
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszcz eniami, zachowały swoj ą jako ść
i wła ściwo ści i były dost ępne do kontroli przez In żyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów b ędą zlokalizowane w obr ębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z In żynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawc ę i zaakceptowanych przez In żyniera.

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mog ą by ć okresowo kontrolowane przez In żyniera w celu
sprawdzenia zgodno ści stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbk i materiałów
mogą by ć pobierane w celu sprawdzenia
ich wła ściwo ści. Wyniki tych kontroli b ędą stanowi ć podstaw ę do akceptacji
okre ślonej partii materiałów pod wzgl ędem jako �ci.
W przypadku, gdy In żyniera b ędzie przeprowadzał inspekcj ę wytwórni, musz ą by ć
spełnione nast ępuj ące warunki:
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a) In żynier b ędzie miał zapewni ą współprac ę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) In żyniera b ędzie miał wolny dost ęp, w dowolnym czasie, do tych cz ęści wytwórni,
gdzie odbywa si ę produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Je żeli produkcja odbywa si ę w miejscu nienale żnym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla In żyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i b adań w tych miejscach.

3. SPRZ ĘT
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót. Sprz ęt u żywany do robót
powinien by ć zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod wzgl ędem typów i
ilo ści wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orga nizacji robót,
zaakceptowanym przez In żyniera; w przypadku braku ustale ń w wymienionych wy żej
dokumentach, sprz ęt powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez In żyniera.
Liczba i wydajno �ć sprz ętu powinny gwarantowa ć przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzon ych przez
In żyniera harmonogramach Wykonawcy.
Sprz ęt b ędący własno ści ą Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót ma by ć
utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ści do pracy. Powinien by ć zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotycz ącymi jego u żytkowania.
Wykonawca dostarczy In żynierowi kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie
sprz ętu do u żytkowania i bada ń okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b ędzie konserwowa ć sprz ęt jak równie ż naprawia ć lub wymienia ć sprz ęt
niesprawny.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót i wła ściwo ści przewo żonych
materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewnia ć prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzon ymi przez In żyniera
harmonogramami Wykonawcy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełnia ć wymagania dotycz ące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszcz alnych nacisków na o ś i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie żąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach p ublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z
dokumentacj ą projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym
przez Wykonawc ę oraz poleceniami In żyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczeni e w planie i wyznaczenie
wysoko ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rz ędnymi okre ślonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez In żyniera.
Bł ędy popełnione przez Wykonawc ę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan ą, usuni ęte
przez Wykonawc ę na własny koszt, z wyj ątkiem, kiedy dany bł ąd oka że si ę skutkiem
bł ędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi śmie przez In żyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ści przez In żyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno �ci za ich dokładno ść.
Decyzje In żyniera dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót
będą oparte na wymaganiach okre ślonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji
projektowej i w ST, a tak że w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
In żynier uwzgl ędni wyniki bada ń materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst ępuj ące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, do świadczenia z przeszło ści, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływaj ące na rozwa żana kwesti ę.
Polecenia In żyniera powinny by ć wykonywane przez Wykonawc ę w czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i okre ślonym przez In żyniera, pod gro źbą zatrzymania robót. W
przypadku niewykonania w terminie Polece ń In żyniera, skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowan ie robót na placu budowy aby nie
powodować utrudnie ń i zakłóce ń w ruchu publicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Program zapewnienia jako ści
Wykonawca jest zobowi ązany opracowa ć i przedstawi ć do akceptacji In żyniera program
zapewnienia jako ści. W programie zapewnienia jako ści Wykonawca powinien okre śli ć
zamierzony sposób wykonywania robót, mo żliwo ści techniczne, kadrowe i plan
organizacji robót gwarantuj ący wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektow ą,
ST, harmonogramem robót oraz odpowiednimi przepisam i prawa.
Program zapewnienia jako ści powinien zawiera ć:
a) cz ęść ogóln ą opisuj ą:
.organizacj ę wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzeni a robót,
.organizacj ę ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
.sposób zapewnienia bhp.
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygo towanie praktyczne,
.wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowo ść wykonania poszczególnych
elementów robót,
.system (sposób i procedur ę) proponowanej kontroli i sterowania jako ści ą
wykonywanych robót,
.wyposa żenie w sprz ęt i urz ądzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego).
.sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów steruj ących, a tak że wyci ąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i fo rmę przekazywania tych
informacji In żynierowi;
b) cz ęść szczegółow ą opisuj ącą dla ka żdego asortymentu robót:
.wykaz maszyn i urz ądze ń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczn ymi oraz
wyposa żeniem w mechanizmy do sterowania i urz ądzenia pomiarowo-kontrolne,
.rodzaje i ilo ść środków transportu oraz urz ądze ń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw , lepiszczy, kruszyw itp.,
.sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utr ata ich wła ściwo ści w czasie
transportu,
.sposób i procedur ę pomiarów i bada ń (rodzaj i cz ęstotliwo �ć, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urz ądze ń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
.sposób post ępowania z materiałami i robotami nie odpowiadaj ącymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Celem kontroli robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonani em, aby
osi ągnąć zało żoną jako ść robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę robót i jako ści materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł ączaj ąc personel, laboratorium,
sprz ęt, zaopatrzenie i wszystkie urz ądzenia niezb ędne do pobierania próbek i bada ń
materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In żynier mo że za żądać od Wykonawcy
przeprowadzenia bada ń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalaj ący.
Wykonawca b ędzie przeprowadza ć pomiary i badania materiałów oraz robót z
cz ęstotliwo ści zapewniaj ącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Ponadto, dla okre ślonych w odpowiednich ST robót Wykonawca b ędzie wykonywał odcinki
próbne według zasad i zakresu okre ślonego w tych ST. Celem wykonywania odcinków
próbnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wyk onawcę w Programie Zapewnienia
Jako ści procedur i technologii wykonywania odpowiednich robót jak i doboru
poszczególnych składników, materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ń i ich cz ęstotliwo ść s ą okre ślone w ST,
normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam okre ślone, In żynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umow ą.
Wykonawca dostarczy In żynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urz ądzenia i
sprz ęt badawczy posiadaj ą wa żną legalizacj ę, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadaj ą wymaganiom norm okre ślaj ących procedury bada ń.
In żynier b ędzie mie ć nieograniczony dost ęp do pomieszcze ń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
In żynier natychmiast wstrzyma u życie do robót badanych materiałów i dopu ści je do
użycia dopiero wtedy, gdy niedoci ągni ęcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą
usuni ęte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ść tych materiałów.
Wszystkie koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
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Próbki b ędą pobierane losowo. Zaleca si ę stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog ą by ć
z jednakowym prawdopodobie ństwem wytypowane do bada ń.
In żynier b ędzie mie ć zapewnion ą możliwo ść udziału w pobieraniu próbek. Ponadto
In żynier mo że pobiera ć próbki i bada ć materiały niezale żnie od Wykonawcy,
korzystaj ąc w tym celu z niezale żnego od Wykonawcy zaplecza.
Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawc ę i zatwierdzone
przez In żyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawc ę do bada ń wykonywanych przez
In żyniera b ędą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep towany przez
In żyniera.
Koszty pobierania próbek przez Wykonawc ę oraz koszty prowadzenia bada ń przez
Wykonawcę s ą zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczególny ch pozycji
kosztorysu.
Na zlecenie In żyniera Wykonawca b ędzie przeprowadza ć dodatkowe badania tych
materiałów, które budz ą w ątpliwo ści, co do jako ści, o ile kwestionowane materiały
nie zostan ą przez Wykonawc ę usuni ęte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia u sterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj ący.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa ć
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto wane przez In żyniera.
Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi In żyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po  wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji In żyniera.

6.5. Raporty z bada ń
Wykonawca b ędzie przekazywa ć In żynierowi kopie raportów z wynikami bada ń jak
najszybciej, nie pó źniej jednak ni ż w terminie okre ślonym w programie zapewnienia
jako ści. Wyniki bada ń (kopie) b ędą przekazywane In żynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez n iego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera.
In żynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobi erania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiałów powinien udzieli ć mu niezb ędnej pomocy.
In żynier, dokonuj ąc weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego p rzez
Wykonawcę, poprzez mi ędzy innymi swoje badania, b ędzie ocenia ć zgodno ść materiałów
i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własn ych bada ń kontrolnych jak i
wyników bada ń dostarczonych przez Wykonawc ę.
In żynier powinien pobiera ć próbki materiałów i prowadzi ć badania niezale żnie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiaj ącego. Je żeli wyniki tych bada ń wyka żą, że raporty
Wykonawcy s ą niewiarygodne, to In żynier oprze si ę wył ącznie na własnych badaniach
przy ocenie zgodno ści materiałów i robót z dokumentacj ą projektow ą i ST. Mo że
równie ż zleci ć, sam lub poprzez Wykonawc ę, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada ń niezale żnemu laboratorium. Je żeli badania te wyka żą stwierdzenie
usterek całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych  bada ń i pobierania próbek
poniesione zostan ą przez Wykonawc ę. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiaj ący.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
In żynier mo że dopu ści ć do u życia tylko materiały zgodne z wymaganiami okre ślonymi w
odpowiednich ST lub równowa żne na zasadach okre ślonych w punkcie 2.5, które
posiadaj ą deklaracj ę zgodno �ci lub certyfikat zgodno ści z:
.Polsk ą Norm ą lub
.aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, i które spełniaj ą wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez ST, ka żda
partia dostarczona do robót b ędzie posiada ć te dokumenty, okre ślaj ące w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe musz ą posiada ć ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami bada ń wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań b ędą dostarczone przez Wykonawc ę In żynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń b ędą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym o bowi ązuj ącym Zamawiaj ącego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d o ko ńca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno ść za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowišzujšcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale ży dokona ć w dzienniku budowy wpisu osób,
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i ko ntrola techniczna robót
budowlanych. Osoby te s ą zobowi ązane potwierdzi ć podpisem przyj ęcie powierzonych im
funkcji.
Zapisy w dzienniku budowy b ędą dokonywane na bie żąco i b ędą dotyczy ć przebiegu
robót, stanu bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej  strony
budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy b ędzie opatrzony dat ą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imieni a i nazwiska oraz stanowiska
słu żbowego. Zapisy b ędą czytelne, dokonane trwał ą technik ą, w porz ądku
chronologicznym, bezpo średnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zał ączone do dziennika budowy protokoły i inne dokument y b ędą oznaczone kolejnym
numerem zał ącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i In żyniera.
Do dziennika budowy nale ży wpisywa ć w szczególno �ci:
.dat ę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
.dat ę przekazania przez Zamawiaj ącego dokumentacji projektowej,
.dat ę uzgodnienia przez In żyniera programu zapewnienia jako ści i harmonogramów
robót,
.terminy rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczególnych elementów robót wraz z
okre śleniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ru chu,
.przebieg robót, trudno ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczy ny
przerw w robotach,
.uwagi i polecenia In żyniera,
.daty zarz ądzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
.zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, cz ęściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
.wyja śnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
.stan pogody i temperatur ę powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj ących
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi ązku z warunkami klimatycznymi,
.zgodno ść rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opise m w dokumentacji
projektowej,
.dane dotycz ące czynno ści geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
.dane dotycz ące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
.dane dotycz ące jako ści materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przepr owadzonych
badań z podaniem,kto je przeprowadzał,
.wyniki prób poszczególnych elementów budowli z pod aniem, kto je przeprowadzał,
.inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b ędą
przedło żone In żynierowi do ustosunkowania si ę.
Decyzje In żyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpis uje z zaznaczeniem
ich przyj ęcia lub zaj ęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In żyniera do ustosunkowania si ę.
Projektant nie jest jednak stron ą umowy i nie ma uprawnie ń do wydawania polece ń
Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie faktycznego post ępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót pr zeprowadza si ę w sposób
ci ągły w jednostkach przyj ętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów
dokumentuj ąc narastaj ąco post ęp rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru Obmiarów
dokonuje Kierownik Budowy i sš one potwierdzane prz ez In żyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści materiałów,
orzeczenia o jako ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki b adań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako ści. Dokumenty te stanowi ą zał ączniki do odbioru robót.
Winny by ć
udost ępnione na ka żde życzenie In żyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
nast ępuj ące dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacj ę zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne u mowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustale ń,
f) korespondencj ę na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b ędą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied nio
zabezpieczonym.
Zagini ęcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b ędą zawsze dost ępne dla In żyniera i przedstawiane do
wgl ądu na życzenie Zamawiaj ącego.

Po zako ńczeniu zadania dokumenty budowy zostan ą przekazane wła ściwym jednostkom
administracyjnym.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b ędzie okre śla ć faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacj ą projektow ą i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu In żyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b ędą wpisane do ksi ążki obmiarów.
Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ściach podanych w ślepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wyko nawcy od obowi ązku uko ńczenia
wszystkich robót. Bł ędne dane zostan ą poprawione wg instrukcji In żyniera na pi śmie.
Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z cz ęsto ści ą wymagana do celu
płatno ści na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre ślonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawc ę i In żyniera.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Długo ści i odległo ści pomi ędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b ędą obmierzone
poziomo wzdłu ż linii osiowej.
Jeśli ST wła ściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, obj ęto ści b ędą
wyliczone w m3 jako długo ść pomno żona przez średni przekrój.
Ilo ści, które maj ą by ć obmierzone wagowo, b ędą wa żone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b ędą
zaakceptowane przez In żyniera.
Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy zostan ą dostarczone przez Wykonawc ę. Je żeli
urz ądzenia te lub sprz ęt wymagaj ą bada ń atestuj ących to Wykonawca b ędzie posiada ć
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urz ądzenia pomiarowe b ędą przez Wykonawc ę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa żenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz ądzenia wagowe odpowiadaj ące odno śnym
wymaganiom ST. B ędzie utrzymywa ć to wyposa żenie zapewniaj ąc w sposób ci ągły
zachowanie dokładno ści wg norm zatwierdzonych przez In żyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b ędą przeprowadzone przed cz ęściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a tak że w przypadku wyst ępowania dłu ższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza si ę w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicze nia b ędą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny oraz b ędą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór
zostanie uzgodniony z In żynierem, oraz dokumentacj ą fotograficzn ą, skatalogowan ą w
sposób nie budz ący w ątpliwo ści co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokum entacj ą
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fotograficzn ą b ędą ka żdorazowo zał ączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych
robót a ich wyniki zostan ą zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez
In żyniera.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale żno�ci od ustale ń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą nast ępuj ącym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu,
b) odbiorowi cz ęściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ści i
jako ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie rea lizacji ulegn ą zakryciu.
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu b ędzie dokonany w czasie
umożliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha mowania ogólnego
post ępu robót.
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje In żynier.
Gotowość danej cz ęści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dzi ennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem In żyniera. Odbiór b ędzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie pó źniej jednak ni ż w ci ągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bud owy
i powiadomienia o tym fakcie In żyniera.
Jako ść i ilo ść robót ulegaj ących zakryciu ocenia In żynier na podstawie dokumentów
zawieraj ących komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj ą projektow ą, ST i uprzednimi ustaleniami.
Wykonawca jest zobowi ązany równie ż do dokumentowania
odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumen tacja ta powinna by ć
skatalogowana w sposób niebudz ący w ątpliwo ści, co do dat wykonania fotografii oraz
obiektów, które dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega
odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, że jest wałczony w cen ę kontraktow ą.

8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych cz ęści robót. Odbioru
cz ęściowego robót dokonuje si ę wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Komisja w obecno �ci
In żyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Z amawiaj ącego.

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilo ści, jako ści i warto ści.
Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru ostatecznego b ędzie
stwierdzona przez Wykonawc ę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomi eniem na pi śmie o tym fakcie
In żyniera.
Odbiór ostateczny robót nast ąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ąc od
dnia potwierdzenia przez In żyniera zako ńczenia robót i przyj ęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczon a przez Zamawiaj ącego w
obecno ści In żyniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ąca roboty dokona ich oceny
jako ściowej na podstawie przedło żonych dokumentów, w tym dokumentacji
fotograficznej, wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania
robót z dokumentacj ą projektow ą i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna s i ę z realizacj ą ustale ń
przyj ętych w trakcie odbiorów
robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniaj ących i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót popra wkowych lub robót
uzupełniaj ących, komisja przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj ę, że jako ść wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej d okumentacj ą projektow ą i SST z
uwzgl ędnieniem tolerancji, ale nie ma wi ększego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze ństwo ruchu, komisja mo że dokona ć
potr ąceń, oceniaj ąc pomniejszona warto ść wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń
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przyj ętych w dokumentach umowy lub nakaza ć Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych,
wyznaczaj ąc jednocze śnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatec znego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporz ądzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć Powykonawcza
dokumentacj ę odbiorowe (operat kolaudacyjny) zawieraj ącą:
a) Geodezyjna dokumentacj ę powykonawcz ą robót i sieci uzbrojenia terenu.
W oparciu o poligonizacji pa ństwowej i osnowy realizacyjnej nale ży wykona ć
geodezyjn ą inwentaryzacj ę powykonawcz ą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektów, nanie ść zmiany na map ę zasadnicz ą uzyskuj ąc potwierdzenie Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna sp ełnia ć wymagania Rozporz ądzenia
Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z d nia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

b)Dokumentacj ę projektow ą podstawow ą z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
In żyniera oraz dodatkow ą, je śli została sporz ądzona w trakcie realizacji umowy;
wymaga si ę przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie,  aby
wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne ,
c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów  umowy i ew. uzupełniaj ące lub
zamienne),
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) dzienniki budowy i ksi ążki obmiarów (oryginały),
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznacze ń laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. PZJ,
g) deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści wbudowanych materiałów zgodnie z
ST .
h) opini ę technologiczn ą opracowan ą przez Wykonawc ę i sprawdzon ą przez In żyniera,
sporz ądzon ą na podstawie wszystkich wyników bada ń i pomiarów zał ączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST .
i)rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzy sz ących (np. na przeło żenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o świetlenia itp.) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót wła ścicielom urz ądze ń,
k) Kopi ę mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej in wentaryzacji
powykonawczej zatwierdzon ą w odpowiednim o środku dokumentacji geodezyjnej.
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egz emplarzu oryginalnym i w trzech
kopiach.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokument acji odbiorowej  jest zawarty w
cenie kontraktowej i nie podlega odr ębnej zapłacie.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumi eniu z Wykonawc ą wyznaczy
ponowny termin odbioru warunkowego robót.
Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty poprawkowe lub uzupełniaj ące b ędą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełn iaj ących wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Ro bót zwi ązanych z usuni ęciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniał ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl ędnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostat eczny robót

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw cę za jednostk ę
obmiarow ą ustalon ą dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo p odstaw ą płatno ści jest warto ść
(kwota) podana przez Wykonawc ę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji koszt orysowej b ędzie uwzgl ędnia ć
wszystkie czynno ści, wymagania i badania składaj ące si ę na jej wykonanie, okre ślone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b ędą obejmowa ć:
.robocizn ę bezpo średni ą wraz z towarzysz ącymi kosztami,



18

.warto ść zu żytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
.warto ść pracy sprz ętu wraz z towarzysz ącymi kosztami i kosztami dróg dojazdowych
wraz z ich demonta żem po zako ńczeniu robót,
.koszty po średnie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
.podatki obliczone zgodnie z obowišzujšcymi przepis ami.
Do cen jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si ę do wymaga ń warunków umowy i wymaga ń ogólnych zawartych w D-
M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre ślone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji  ruchu obejmuje:

.uaktualnienie/opracowanie projektu organizacji ruc hu na czas trwania budowy oraz
uzgodnienie z odpowiednim zarz ądem drogi i organem zarz ądzaj ącym ruchem i
odpowiednimi instytucjami, wraz z
dostarczeniem kopii projektu In żynierowi i zainteresowanym zarz ądcom dróg,
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie ń wynikaj ących z post ępu robót,

.zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych mate riałów,

.koszt zapewnienia niezb ędnych czynników produkcji

.ustawienie tymczasowego oznakowania i o świetlenia zgodnie z wymaganiami
zatwierdzonych projektów tymczasowej organizacji ru chu i wymaganiami bezpiecze ństwa
ruchu,
.opłaty/dzier żawy terenu,
.przygotowanie terenu,
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni ęcie tymczasowych oznakowa ń
pionowych, poziomych,
.utrzymanie płynno ści ruchu publicznego,
.uporz ądkowanie terenu.
.utrzymanie płynno �ci ruchu publicznego,
.bie żące naprawy objazdów/przejazdów i elementów organiza cji ruchu.
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (D z. U. Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami).
2.Zarz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, monta żu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr  138,
poz. 1555).
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczn ych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
późniejszymi zmianami).
4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62,
poz. 627; z pó źniejszymi zmianami),
5.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ust awy -Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z
późniejszymi zmianami),
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz . U. 2001 nr 62, poz. 628; z
późniejszymi zmianami),
7.Rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 27 wrze śnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),
8.Rozporzšdzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoró w
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadó w (Dz. U. 2001 nr 152, poz.
1736),
9.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dr ogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz.
602; pó źniejszymi zmianami),
10.Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sy gnałów drogowych oraz urz ądze ń
bezpiecze ństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na  drogach (Dz. U. 2003
nr 220, poz. 2181),11.
Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze śnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarz ądzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru n ad
tym zarz ądzaniem (Dz. U.2003 nr 177, poz. 1729).
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D. 01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

1. Wst ęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych
z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktów wysoko ściowych w ramach  remontu
drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W –Sza ńków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z
wszystkimi czynno ściami umo żliwiaj ącymi i maj ącymi na celu odtworzenie przebiegu
trasy.
Zakres robót pomiarowych obejmuje:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko ściowe punktów głównych osi trasy i punktów
wysoko �ciowych (reperów
roboczych zało żonych w terenie dowi ązanych do reperów pa ństwowych),
b) wykonanie pomiarów sprawdzaj ących istniej ącego terenu i nawierzchni,
c) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
d) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochron a ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób
ułatwiaj ący ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
f) wyznaczenie roboczego pikieta żu trasy,
g) oznaczenie pikieta żu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych pun któw na
bie żąco do ko ńca
okresu gwarancyjnego;
h)przeniesienie punktów istniej ącej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem
wysoko ściowym.
i) Opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjn ej.

1.4. Okre ślenia podstawowe
1.4.1.
Punkty główne trasy -punkty załamania osi trasy, pu nkty kierunkowe oraz pocz ątkowy
i ko ńcowy punkt trasy.
1.4.2.
Pozostałe okre ślenia podstawowe sš zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w ST
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST
D-M.00.00.00.
�Wymagania ogólne pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiałów
Do stabilizacji punktów trasy nale ży stosowa ć paliki drewniane średnicy 0,05 -0,08
m i długo �ci około 0,30
m, a dla punktów utrwalanych w istniej ącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5
mm i długo ści 0,04 0,05
m. świadki  powinny mie ć długo ść około 0,50 m i przekrój prostok ątny.
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej nale ży stosowa ć materiały zgodne z
Instrukcjami technicznymi G1 i G-2.
3. Sprz ęt
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-M.00.00.00. �Wymagania ogólne �
pkt. 3.

3.1. Sprz ęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko �ciowych nale ży stosowa ć
nast ępuj ący sprz ęt:
.teodolity, tachimetry,
.niwelatory ,
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.dalmierze ,

.tyczki,

.łaty,

.ta śmy stalowe, szpilki.
Sprz ęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej pun któw wysoko ściowych
powinien gwarantowa ć uzyskanie wymaganej dokładno �ci pomiaru.

4. Transportu
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania og ólne
pkt. 4.

4.1. Transport sprz ętu i materiałów
Sprz ęt i materiały do odtworzenia trasy mo żna przewozi ć dowolnymi środkami
transportu.

5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00 .00 Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by ć wykonane zgodnie z obowi ązuj ącymi Instrukcjami GUGiK
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj ącego, Wykonawca powinien
przeprowadzi ć obliczenia i pomiary geodezyjne niezb ędne do szczegółowego wytyczenia
robót. Prace pomiarowe powinny by ć wykonane przez osoby posiadaj ące odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie znaków geod ezyjnych nale ży prowadzi ć w
uzgodnieniu z o środkami geodezyjnymi.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa ć In żyniera o wszelkich bł ędach wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboc zych. Bł ędy te powinny by ć
usuni ęte na koszt Zamawiaj ącego.
Wykonawca powinien sprawdzi ć czy rz ędne terenu okre ślone w Dokumentacji Projektowej
są zgodne rzeczywistymi rz ędnymi terenu. Je żeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste
rz ędne terenu istotnie ró żni ą si ę od rz ędnych okre ślonych w Dokumentacji
Projektowej to powinien poinformowa ć o tym In żyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ące z ró żnic rz ędnych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i rz ędnych rzeczywistych zostan ą wykonane na koszt
Zamawiaj ącego. Zaniechanie powiadomienia In żyniera oznacza, że roboty dodatkowe w
takim przypadku obci ążą Wykonawc ę.
Wszystkie roboty, które bazuj ą na pomiarach Wykonawcy, nie mog ą by ć rozpocz ęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In żyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy musz ą by ć
zaopatrzone w oznaczenia okre ślaj ące w sposób wyra źny i jednoznaczny
charakterystyk ę i poło żenie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze ń powinny by ć
zaakceptowane przez In żyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wsz ystkich punktów pomiarowych i
ich oznacze ń w czasie trwania robót. Je żeli znaki pomiarowe przekazane przez
Inwestora zostan ą zniszczone przez Wykonawc ę, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robót, to zostan ą one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla p rawidłowej realizacji robót
nale żą do obowi ązków Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej nale ży wykona ć w oparciu o Dokumentacj ę Projektowa,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa ństwowej.
Trasy powinna by ć wyznaczona w punktach głównych i w punktach po średnich
(kierunkowych) w odległo �ci zale żnej od charakterystyki terenu i ukształtowania
trasy, lecz nie rzadziej ni ż co 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi t rasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie mo że by ć wi ększe ni ż 5 cm. Rz ędne niwelety punktów osi trasy nale ży
wyznaczy ć z dokładno ści ą do 1 cm w stosunku do rz ędnych niwelety okre ślonych w
Dokumentacji Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale ży u żyć materiałów wymienionych w pkt.2.1.
5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznac zenie kraw ędzi koryta jezdni i
chodników, rowów  na powierzchni terenu zgodnie z D okumentacj ą Projektow ą. Do
wyznaczania kraw ędzi koryta nale ży stosowa ć dobrze widoczne paliki. Odległo ść
między palikami nale ży dostosowa ć do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo żliwia ć wykonanie koryta jezdni i
chodników, rowów o kształcie zgodnym z Dokumentacj ą Projektow ą.
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5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granic ę robót wraz z odtworzeniem
wysoko ściowym mo że by ć wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju pr ac
jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyj nej musi by ć wykonane przed
przyst ąpieniem do robót obj ętych Projektem. Projekt osnowy nale ży uzgodni ć z
Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Pra ce zwi ązane z przeniesieniem
osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko ściowym prowadzi ć pod nadzorem i w
uzgodnieniu z ODGiK.

6. Kontrola jako �ci Robót
Ogólne zasady kontroli jako �ci Robót podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogólne pkt.
6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrol ę jako ści prac pomiarowych zwi ązanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ściowych nale ży prowadzi ć według ogólnych zasad okre ślonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk ą obmiarow ą odtworzenia trasy jest 1 kilometr a przeniesienia punktu osnowy
geodezyjnej jest 1 sztuka .

8. Odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.1. Sposób odbioru robót
Odbiór robót zwi ązanych z odtworzeniem trasy w terenie nast ępuje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub prot okółu z kontroli geodezyjnej,
które Wykonawca przekłada In żynierowi.

9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno �ci podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania
ogólne pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
.zakup, dostarczenie i składowanie materiałów ,
.koszt zapewnienia niezb ędnych czynników produkcji,
.przygotowanie i oznakowanie robót,
.zało żenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,
.sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy  i punktów wysoko �ciowych,
.uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
.wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko �ciowych,
.wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
.wyznaczenie punktów roboczego pikieta żu trasy,
.zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ułatwiaj ące odszukanie i ewentualne odtworzenie
.odtworzenie pasa drogowego,
.wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .
.koszty o środków geodezyjnych.
Cena jednostkowa odtworzenia osnowy geodezyjnej uwz gl ędnia:
.zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych mate riałów,
.koszt zapewnienia niezb ędnych czynników produkcji,
.przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy  poza granic ę pasa robót
.odtworzenie wysoko ściowe
.obliczenie współrz ędnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,
.uzgodnienia z odpowiednimi władzami.
.koszty o środków geodezyjnych.
10. Przepisy zwi ązane
1.nstrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywan ia prac geodezyjnych
2.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozi oma, GUGiK, 1978
3.Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ściowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
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4.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i w ysoko ściowe, GUGiK, 1979
5.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
6.Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pó źniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r –
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-IV

1. Wst ęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

  Przedmiotem niniejszej ST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót ziemnych
  w ramach remontu drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W – Szańków – do
drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuj ą wszystkie czynno ści umo żliwiaj ące i
maj ące na celu wykonanie:
.wykopów z przerzutem poprzecznym pod nasyp na miej scu
.wykopów z transportem na odległo �ć do 1,4km
.wykopów z transportem na odległo ść do 5km
Szczegółowe ilo ści robót ziemnych i ich lokalizacja wg tabeli robót  ziemnych
zamieszczonych w projekcie.

1.4. Okre ślenia podstawowe
Okre ślenia s ą zgodne z obowi ązuj ącymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt.
1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonanych Robót oraz za ich zgodno �ć
z Dokumentacj ą Projektowa, ST i poleceniami In żyniera.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST
D-M.00.00.00.
�Wymagania ogólne pkt. 2.

2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów
Zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą, grunty uzyskane z wykopów zostan ą wykorzystane
na miejscu do regulacji korony i skarp rowu.
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyko pów nie b ędące nadmiarem
obj ęto ści robót ziemnych zostały bez zgody In żyniera wywiezione przez Wykonawc ę
poza plac budowy, Wykonawca jest obowi ązany do dostarczenia równowa żnej obj ęto ści
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez In żyniera.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów i grunty stan owi ące nadmiar obj ęto ści robót
ziemnych powinny by ć wywiezione przez Wykonawc ę na odkład.

3. Sprz ęt
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne pkt.
3.
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego rodzaju sprz ętu, który nie
spowoduje
niekorzystnego wpływu na wła ściwo �ci gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak te ż w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag ęszczania.
Sprz ęt u żywany w robotach ziemnych powinien by ć zgodny z ofert ą Wykonawcy i uzyska ć
akceptacj ę In żyniera.
Do wykonywania robót nale ży stosowa ć koparki, równiarki samojezdne lub spycharki
uniwersalne z uko śnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby równie ż sprz ęt do
r ęcznego prowadzenia robót.
4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt. 4.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien by ć dostosowany do
kategorii gruntu (materiału), jego obj ęto �ci, technologii odspajania i załadunku
oraz od odległo �ci transportu.
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Wykonawca ma obowi ązek zorganizowania transportu z uwzgl ędnieniem wymogów
bezpiecze ństwa zarówno w obr ębie pasa drogowego, jak i poza nim.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00 .00. Wymagania ogólne pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopów
5.1.1. Zasady ogólne  wykonanie koryta i regulacja rowów
Wykopy nale ży wykonywa ć z zachowaniem wymaga ń dotycz ących dokładno �ci okre ślonych w
niniejszej ST.
Odspojone grunty do wykonania regulacji korony i po boczy powinny by ć bezpo średnio
wbudowane w nasyp a nadmiar odwieziony na odkład. O dspajanie i transport gruntów
przewidzianych do wykorzystania na miejscu s ą dopuszczalne tylko wówczas, gdy w
miejscu wbudowania zapewniono prac ę sprz ętu gwarantuj ącego rozło żenie i
zag ęszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i s pecyfikacji technicznych .O
ile In żynier zezwoli na czasowe składowanie gruntów nale ży je odpowiednio
zabezpieczy ć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umo żliwia ć jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych nal eży zachowa ć odpowiedni spadek
podłu żny i nada ć przekrojom poprzecznym spadki umo żliwiaj ące szybki odpływ wód z
wykopu. Nale ży uwzgl ędni ć ewentualny wpływ kolejno ści i sposobu odspajania gruntów
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnieni e wymaga ń dotycz ących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie post ępu robót.
Niezale żnie od budowy urz ądze ń stanowi ących elementy systemów odwadniaj ących
uj ętych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykon ać urz ądzenia, które umo żliwiaj ą
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obsza r robót ziemnych tak, aby
zabezpieczy ć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotycz ące zag ęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełnia ć wymagania dotycz ące minimalnej
warto ści wska źnika zag ęszczenia Is:

-górna warstwa o grubo ści 20 cm -Is . 1,00.
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maj ą wymaganego wska źnika
zag ęszczenia, to przed uło żeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nale ży je dog ęści ć
do wymaganej warto ści Is.
Jeżeli warto ści wska źnika zag ęszczenia nie mog ą by ć osi ągni ęte przez bezpo średnie
zag ęszczanie gruntów rodzimych, to nale ży podj ąć środki w celu ulepszenia gruntu
podło ża, umo żliwiaj ącego uzyskanie wymaganych warto ści wska źnika zag ęszczenia.
Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptac ji
In żyniera.

5.2. Wykonanie nasypów
5.2.1. Zasady ogólne wykonywania nasypów , regulacj a korony i skarp rowu,
uzupełnienie poboczy
Nasypy winny by ć wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i  profilu
podłu żnego, które zostały okre ślone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem
wymagań dotycz ących dokładno ści okre ślonych w niniejszej ST.
W celu zapewnienia stateczno ści nasypu i jego równomiernego osiadania nale ży
przestrzega ć zasad:
nasypy nale ży wykonywa ć metod ą warstwow ą. Nasypy powinny by ć wznoszone równomiernie
na całej szeroko ści,
grubo ść warstwy w stanie lu źnym powinna by ć odpowiednio dobrana w zale żności od
rodzaju gruntu i sprz ętu u żywanego do zag ęszczenia. Przyst ąpienie do układania
kolejnej warstwy nasypu mo że nast ąpi ć dopiero po stwierdzeniu prawidłowego
wykonania warstwy poprzedniej,
grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by ć bezzwłocznie wbudowany w nasyp.
5.2.2. Zag ęszczenie gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło żeniu powinna by ć zag ęszczona z
zastosowaniem sprz ętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wys t ępuj ących
warunków.
Grubo ść warstwy zag ęszczonej powinna by ć ustalona z uwzgl ędnieniem współczynnika
spulchnienia gruntu oraz zało żonej grubo ści warstwy po osi ągni ęciu wymaganego
zag ęszczenia.
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W zale żności od uziarnienia stosowanych materiałów, zag ęszczenie warstwy nale ży
okre śla ć za pomoc ą oznaczenia wska źnika zag ęszczenia lub porównania pierwotnego.
Wskaźnik zag ęszczenia gruntów w nasypach okre ślony wg normy BN-8931-12 powinien by ć
.1,00.
Jeżeli badania kontrolne wyka żą, że zag ęszczenie warstwy nie jest wystarczaj ące, to
Wykonawca powinien spulchni ć warstw ę, doprowadzi ć grunt do wilgotno ści optymalnej i
powtórnie zag ęści ć. Je żeli powtórne zag ęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaźnika zag ęszczenia Wykonawca usunie warstw ę i wbuduje nowy materiał.

5.2.4. Wilgotno �ć zag ęszczanego gruntu
Wilgotno ść technologiczna gruntu w czasie jego zag ęszczania powinna by ć dostosowana
do metody zag ęszczania i rodzaju stosowanego sprz ętu. Decyduj ącym kryterium jest
możliwo ść zag ęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego  poziomu no śności.
W przypadku zag ęszczania walcami statycznymi wilgotno ść powinna by ć zbli żona do
optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metod ą I i II wg PN-B04481.
Odchylenia od wilgotno �ci optymalnej nie powinny przekracza ć nast ępuj ących
warto ści:
- w gruntach niespoistych. +,-2%,
- w gruntach mało i średnio spoistych + 0%, -2%,
W przypadku u życia sprz ętu wibracyjnego zalecana jest wilgotno ść mniejsza od
optymalnej, ustalona na odcinku próbnym. Je żeli wilgotno ść gruntu przeznaczonego do
zag ęszczania jest wi ększa od wilgotno ści optymalnej o warto ść wi ększ ą od podanych
odchyle ń, to grunt nale ży osuszy ć.
6. Kontrola jako ści Robót
Ogólne zasady kontroli jako ści Robót podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogólne pkt.
6.
6.1.W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prow adzi ć systematycznie badania
kontrolne i
dostarcza ć kopie ich wyników do In żyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa ć w
zakresie i z cz ęstotliwo ści ą gwarantuj ącą zachowanie wymaga ń dotycz ących jako ści
robót i
wymaganych niniejsz ą ST i PZJ.
Wyniki bada ń i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót nale ży wpisywa ć do:
-dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
-Dziennika Budowy,
-protokołów odbiorów Robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów
W czasie kontroli szczególne uwag ę nale ży zwróci ć na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszaj ący ich wła ściwo ści,
b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i  po ich zako ńczeniu,
c) dokładno �ć wykonania wykopów (usytuowanie i wyko ńczenie),
d) zag ęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wym agań okre ślonych w pkt.
5.1.3.
6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów
W czasie kontroli szczególn ą uwag ę nale ży zwróci ć na badania zag ęszczenia nasypu,
6.4. Badania zag ęszczenia nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno ści warto ści wska źnika zag ęszczenia Is z
warto ściami okre ślonymi w pkt 5.2.4.
Zagęszczenie nale ży kontrolowa ć nie rzadziej ni ż jeden raz w trzech punktach dla
działki roboczej.
Wyniki kontroli nale ży wpisywa ć do dokumentów kontrolnych. Prawidłowo ść
zag ęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podło ża pod nasypem powinna by ć
potwierdzona przez In żyniera wpisem w Dzienniku Budowy.
6.5. Dokładno ść wykonania robót
Różnica w stosunku do projektowanych rz ędnych robót ziemnych nie mo że przekracza ć
+1 i -3 cm.
Szeroko ść korpusu wykopu i nasypu nie mo że ró żni ć si ę od szeroko ści projektowanej o
wi ęcej ni ż 10 cm, a kraw ędzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie ć
wyra źnych załama ń.

7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.0 0. „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk ą obmiarow ą Robót zwi ązanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 (metr
sze ścienny) wykopu lub nasypu. Obliczenia oparte na prz ekrojach poprzecznych
terenu.
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8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.0 0. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje si ę za wykonane zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą, je żeli
wszystkie wyniki bada ń przeprowadzonych przy odbiorach okazały si ę zgodne z
wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi ć wszystkie dokumenty z bie żącej kontroli
jako ści robót.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowa ć i przedstawi ć tabelarycznie zestawienie
warto ści wska źnika zag ęszczenia oraz stopnia zag ęszczenia dla całego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiera ć daty bada ń i miejsca pobrania próbek.
9. Podstawa płatno �ci
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania
ogólne pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1m3 wykopu obejmuje:
� oznakowanie miejsca robót,
� prace pomiarowe,
� wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezpo średnio w nasyp lub z odwodem na
odkład
� profilowanie dna wykopu,
� zag ęszczenie powierzchni wykopu,
� przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada ń laboratoryjnych,
� odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z  niezb ędnymi urz ądzeniami,
–koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywani em na czas prowadzenia
wszystkich robót, do czasu zastabilizowania skarp ( ukorzenienia traw) – odmulenie
przepustów w ci ągu rowu,
–koszt utrzymania czysto ści na drodze w zwi ązku z prowadzonymi robotami ziemnymi i
drogach
przyległych
Cena jednostki obmiarowej 1m3 nasypu z gruntu z wyk opu -regulacja korony i skarp
rowu oraz
uzupełnienie poboczy obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
wbudowanie dostarczonego z wykopu gruntu w nasyp,
zag ęszczenie zgodnie z wymogami ST,
profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem spadków i pochyle ń zgodnie z
Dokumentacja Projektow ą ,odwodnienie terenu robót, koszt zabezpieczenia sk arp
wykopów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszys tkich robót, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada ń laboratoryjnych, dotycz ących
wła ściwo ści
wbudowywanych gruntów, wska źnika zag ęszczenia i no śności poszczególnych warstw
nasypu,
koszt utrzymania czysto ści na drodze w zwi ązku z prowadzonymi robotami ziemnymi i
drogach
przyległych oznakowanie miejsca robót.

10. Przepisy zwi ązane
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wym agania i badania.
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa,  symbole literowe i jednostki
miar.
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów.
5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grun tów.
7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarn ości biernej.
8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy
odbiorze.
9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zanie zawarto ści siarki metod ą
bromową.
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czanie rozpadu krzemianowego.
11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznac zanie rozpadu żelazawego.
12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska źnika piaskowego.
13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prób ek gruntów do celów drogowych
lotniskowych.
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14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska źnika no śności gruntu jako
podło ża
nawierzchni podatnych.
15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu.
16.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów
sypkich na podstawie uziarnienia i porowato �ci.
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D – 03.01.03a

PRZEPUST   POD   KORONĄ   DROGIZ   RUR   POLIETYLENOWYCH   HDPE SPIRALNIE
KARBOWANYCH

WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralnie
karbowanych pod koroną drogi w ramach

remontu drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W – Szańków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na dro gach

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem przepustu rurowego z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, budowanego pod
koroną drogi.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych cieków
wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą odpornością na
działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego zewnętrzna
powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury.

1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą
techniczną IBDiM.

2.2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są:
– rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub śruby,

odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej,
– materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową, np. mieszanka

kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 0÷20 mm lub
0÷31,5 mm,

– ew. ława betonowa pod przepust lub jego część, zgodna z dokumentacją projektową, np. z betonu B 25,
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– materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacją projektową, np. z:
a) brukowca, odpowiadającego wymaganiom SST D-06.01.01 [6],
b) betonowej kostki brukowej, odpowiadającej wymaganiom SST D-05.03.23a [5],

c) geosyntetyków (np. geowłóknin, geosiatek, geomat), odpowiadających wymaganiom aprobat technicznych i OST
D-06.01.01 [6].

2.2.3. Składowanie materiałów

Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na karbach na całej
długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości max 3,2 m. Rury układane swobodnie zaleca się układać
warstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami drewnianymi lub metalowymi
zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie występował zbyt duży nacisk na sąsiednie
warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2
lat.

Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie 2.2.2.
3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

  Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.:
– koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 m3,
– ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym,
– sprzętem transportowym,
– sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek może też być

wykonywany ręcznie).
Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów, np. przez zbyt energiczne wyciąganie
rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów

Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m rury wystawało poza obrys środka
transportowego.

Geosyntetyki należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naświetleniem, chemikaliami,
tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub rozciąć.

Mieszankę betonową można przewozić mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie dłuższym niż 90
min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
załącznikach.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1.  roboty przygotowawcze,
2.  wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi,
3.  wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), ew. z betonu pod przepustem

lub jego częścią,
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4.  ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch rur złączką,
5.  wykonanie zasypki przepustu,
6.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
7.  roboty wykończeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera:
−−−− ustalić lokalizację robót,
−−−− ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
−−−− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
−−−− ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem,
−−−− ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowej.

Zaleca się korzystanie z ustaleń SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót
przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopów

Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i metody wykonania należy
dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu.

Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST   D-02.00.00 [3].
Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm.

5.5. Ława pod przepustem

W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoża powinien być
wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury.

Jeśli grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej warstwie
podsypki (ławie) o grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20
mm, bez zanieczyszczeń. W przypadku wykonywania robót w zimie, gdy dno wykopu jest przemarznięte, zaleca się ułożyć
podsypkę w sposób przedstawiony na rysunku 6.

Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu
powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem ławę betonową na całej długości lub na części (np. pod
wlotem i wylotem), to powinna być wykonana z betonu B 25 i odpowiadać wymaganiom SST D-03.01.01 [4].

5.6. Ułożenie rur przepustu na ławie

Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna                           i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, wynikająca z

asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej liczby
rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur.

Łączenie dwóch odcinków rur polega na:
– ułożeniu na ławie złączki,
– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur,
– zamknięciu złączki,
– założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich.

Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna być mniejsza od 1
m.

W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, należy sprawdzić
skuteczność połączeń między rurami.

Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w czasie
zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą (patrz rys. 8).

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub też na budowie po
wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu (patrz rys. 8) powinna być
wykonana mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodności D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna być wykonywana:
– równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,
– warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia         ≥ 0,95 w strefie bezpośredniej

przy rurze i ≥ 0,98 w pozostałej strefie,
– ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania

poziomego,
– ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekraczała wielkości

skoku karbu zewnętrznego rury.
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Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy powinien odpowiadać
wymaganiom określonym dla zasypki grubości 30 cm. Pozostałą część nasypu można wykonać z materiałów określonych w
OST D-02.00.00 [3].

Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną w obszarze ograniczonym
ćwiartką koła nad ławą (patrz rys. 9 i 10). Materiał na podsypkę wspierającą powinien odpowiadać wymaganiom mieszanki z
kruszywa           0÷20 mm dla ławy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

5.8.1. Rodzaje umocnień skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej.
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp można wykonać z:

– brukowca,

5.8.2. Umocnienie skarpy brukowcem

Brukowiec i sposób wykonania umocnienia powinien odpowiadać wymaganiom OST D-06.01.01 [6].
5.9. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
−−−− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, krawężników itp.,
−−−− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia,  krzewów, ew. drzew,
−−−− 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” [1] pkt 6.
6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie robót
Częstotliwość badań

Wartości dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót

z dokumentacją projektową 1 raz
Wg pktu 5 i dokumentacji

projektowej

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5

3 Wykonanie fundamentu (ławy) przepustu
Bieżąco Wg pktu 5

4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco Wg pktu 5

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5

6 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie
przepustu Bieżąco Wg pktu 5

7 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5

 7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– wykonanie wykopu,
– wykonanie ławy fundamentowej.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur, zasypką, umocnieniem skarp według wymagań dokumentacji

projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
– odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
−−−− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są

usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
−−−− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
  2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi

5. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
10.2. Normy

7.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka

ZAŁ ĄCZNIKI

ZAŁ ĄCZNIK 1

RURY   POLIETYLENOWE

Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustów wykonane są z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wysokiej gęstości,
charakteryzującego się dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych i ograniczoną odpornością na
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benzynę. Materiał jest palny, a zapłon następuje przy bezpośrednim, długotrwałym zetknięciu z otwartym ogniem. Skrót
HDPE oznacza „high-density polyethylene”, tj. polietylen wysokiej gęstości.

Powierzchnia wewnętrzna rury jest gładka, a powierzchnia zewnętrzna jest wykształcona w formie spiralnego
karbu o wielkości i skoku zwoju zależnego od średnicy rury, zwiększającego się ze wzrostem średnicy (rys. 1).

Karbowanie rury zaprojektowano w sposób umożliwiający uzyskanie jak największej wytrzymałości rur na
ściskanie, w połączeniu z małą masą materiału. Spiralny kształt karbowania pozwala na optymalny rozkład naprężeń w rurze
oraz umożliwia dobre wypełnienie cząstkami gruntu przestrzeni między karbami. Wytrzymałość na ściskanie rury, określona
na podstawie metody naprężeń pierścieniowych wynosi zwykle minimum  8 kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, współpracując z otaczającą zasypką, wykorzystuje zjawisko przesklepienia
obciążeń powodując, w zależności od wysokości naziomu, przenoszenie przez rurę około 30% obciążeń zewnętrznych, a
pozostałą część obciążeń – przez otaczający grunt.

Długość wytwarzanych odcinków rur określa producent (zwykle 2÷12 m). Odcinki poszczególnych rur można
łączyć za pomocą elementów w formie złączek i opasek zaciskowych lub śrub, z tym że istnieją różne rodzaje złączek:
plastikowe z karbami, metalowe jednodzielne lub dwudzielne, w zależności od stosowanej średnicy rury (rys. 2).

Przykładowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych przedstawiono w tablicy 1.1,
a najmniejsze średnice przepustów pod koroną drogi – w tablicy 1.2.

Tablica 1.1. Przykładowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych (wg danych producenta)

Średnica rury, mm Odstęp karbów, Masa rury,
Lp.

nominalna zewnętrzna mm kg/m

1 400 485,8 70,0 9,6

2 500 621,0 87,5 15,8

3 600 728,4 105,0 21,3

4 800 970,4 140,0 36,9

5 1000 1222,7 175,0 57,5

1.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE mają następujące, pozytywne cechy:
– montaż rur przepustu może być dokonany ręcznie, bez użycia cięższego sprzętu mechanicznego,
– sposób montażu rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowy obiektu,
– rury polietylenowe nie wymagają ścianek czołowych przepustu, gdyż zwykle dostosowuje się je do pochylenia skarp

nasypu, przez przycięcie,
– przepust z rur polietylenowych jest odporny na działanie agresywnych związków chemicznych; nie wymaga robót

izolacyjnych,
– montaż przepustu można wykonywać w ujemnych temperaturach otoczenia,
– istnieje łatwość czyszczenia przepustu: wodą w okresie letnim lub parą wodną 105°C w okresie zimowym.

ZAŁ ĄCZNIK 2

ELEMENTY   WYKONANIA   PRZEPUSTU

2.1. Nadsypka nad przepustem

Grubość nadsypki nad przepustem uzależniona jest od średnicy rury i obciążenia. Minimalna grubość nadsypki,
łącznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla rur o średnicy 600 ÷ 1000 mm, powinna wynosić od 0,5 średnicy rury
do max. 12 m. W przypadku gdy warstwy konstrukcyjne nawierzchni są grubsze niż zalecana minimalna nadsypka, to jej
grubość nad rurą powinna wynosić minimum 0,10 ÷ 0,15 m, mierząc od karbu rury do spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grubości zasypki dopuszcza się pod warunkiem wykazania obliczeniowo, że nie
zostanie przekroczona dopuszczalna deformacja rury.

2.2. Posadowienie przepustu

Przepust można wykonać na gruncie dowolnego typu, przy spełnieniu odpowiednich wymagań dostosowujących
do nośności podłoża.

W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podłożu gliniastym lub namułach należy wykonać warstwę
odcinającą, np. z geowłókniny o wytrzymałości na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypkę wykonuje się z pospółki o maksymalnej średnicy ziaren 20 mm;
grubość warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanej złączki min. 10 cm. Zaleca się, aby podsypkę ułożyć wówczas
w kierunku podłużnym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Podobną konstrukcję podsypki zaleca się wykonywać na
przemarzniętym dnie wykopu w okresie zimowym.



34

Alternatywnie można wykonać na części (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepustu lub pod całym
przepustem ławę betonową (rys. 10).

2.3. Ułożenie przepustu z rur

Długość przepustu powinna być dostosowana do poziomu jego ułożenia, kąta przecięcia przepustu z osią drogi i
zakończenia zależnego od ścięcia końca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ew. bez ścięcia).

Łączenie dwóch odcinków rur dokonuje się złączką zaciskową (rys. 2 i 3), której końce następnie dociska się
paskami lub śrubami (rys. 4) zaciskowymi. Długość końcowego, skrajnego odcinka rury nie powinna być mniejsza od 1 m
(rys. 7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien mieć zasypkę z gruntu przepuszczalnego, wykonaną wg rysunku 8, a dwururowy
wg rys. 9.

Pozostałą część nasypu nad przepustem należy wykonać według zasad określonych dla gruntów nasypowych.
2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze względów wytrzymałościowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymaga specjalnych umocnień. Nie ma
potrzeby wykonywania ścianek czołowych przy przepuście. Umocnienie wlotu lub wylotu można rozważać do ochrony skarp
przed wodą, dla przepustów o średnicy większej od 30 cm, zwłaszcza przy wlocie zatopionym.

Przykładowy sposób umocnienia skarpy betonową kostką brukową lub elementami kamiennymi przedstawiono na
rysunku 10.

ZAŁ ĄCZNIK 3

RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej

Rys. 2. Przykład złączki zaciskowej do połączenia dwóch rur polietylenowych
a) Widok górnej części złączki dwudzielnej, b) Przekrój poprzeczny złączki dwudzielnej,
c) Przekrój poprzeczny złączki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza również inne typy złączek)
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Rys. 3. Dwa odcinki rur połączone złączką zaciskową z blachy stalowej grubości 3 mm ocynkowanej galwanicznie (Istnieją
również złączki plastikowe)

Rys. 4. Śruba zaciskowa na złączce metalowej łączącej dwa odcinki rur (Istnieją również złączki plastikowe)

Rys. 5. Ułożenie rur przepustu na słabym gruncie



36

Rys. 6. Sposób wykonania podsypki pod przepustem, posadawianym na gruncie wysadzinowym

Rys. 7. Końcowy, skrajny odcinek rury nie powinien być krótszy od 1 m
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Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym

Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym
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Rys. 10. Przykład umocnienia skarpy przy wlocie przepustu za pomocą drobnowymiarowych elementów z betonowej kostki
brukowej lub kamienia
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D.03.02.01.
Studnie wpustowe ( Kanalizacja deszczowa )

1. Wst ęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych
z budow ą urz ądze ń odwodnienia odcinka  drogi  ramach
remontu drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W – Szańków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z
odprowadzeniem i podczyszczeniem wódz opadowych z j ezdni w ramach zadania
okre ślonego w punkcie 1.1.
W zakres robót wchodz ą:
-roboty  ziemne zwi ązane  z  wykopem i  zasypaniem  kanału
�Studnia wpustowa  z  osadnikiem i  kratk ą ściekow ą z rur  żelbetowych Ø500 mm
�Kanały z rur PVC .150mm układane na podsypce z pias ku gr. 15 cm
�umocnienie rowów przy wylocie płytami otworowymi ty pu EKO 60 x 40 x 8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem otworów gruntem.
1.4. Okre ślenia podstawowe
1.4.1.
Kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych
1.4.2. Studnia wpustowa z  osadnikiem i  kratk ą ściekow ą do  przyjmowania  wody
opadowej z  jezdni.
1.4.4.
Wylot element na ko ńcu kanału odprowadzaj ący wody opadowe .
1.4.7. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi
polskimi
normami i z definicji podanych w ST D-M.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt.
1.5.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  w ST D
M.00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 2.
2.1. Rury
2.1.1. Rury kanałowe
rury kanalizacyjne, kielichowe PVC, o średnicach .150 mm ł ączone na kielich i
uszczelk ę gumowa, zgodnie z PN-C-89200.
2.1.2. Przej ścia przez ściany
Przej ście przez ściany studni betonowej rurami PCV z zastosowaniem k ształtek
typowych z
uszczelkami (przej ście tulejowe sko śne PVC).
2.2.6. Ł ączenie prefabrykatów
Kr ęgi oraz płyty prefabrykowane ł ączy si ę zaprawa cementow ą klasy B8 wg PN-B-14501.
W przypadku wyst ąpienia gruntów nawodnionych -sznurem smołowym, kite m fugowym i
zaprawa cementow ą.

2.2.7. Izolacja zewn ętrzna studni
Izolacj ę zewn ętrzn ą studzienki wykona ć z zastosowaniem roztworu asfaltowego do
gruntowania izolacji Abizol Ri Abizol P a obudowy k anałów BITIZOL R+P.

2.3. Beton
Beton zwykły klasy B-25 i klasy B-30 powinien spełn ia ć wymagania PN-B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada ć wymaganiom PN-B-14501.

2.5. Żelbetowe elementy prefabrykowane
Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych powinny by ć zgodne z
Dokumentacj ą
Projektow ą. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiada ć PN-B-02356.
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2.8. Wloty
Zastosowano typowe elementy wg KPED nr kat 02.16 z karatami zabezpieczaj ącymi

2.9. Płyty otworowe Eko
Do umocnienia dna i skarp rowów przy wylotach wód o padowych zastosowano płyty
otworowe typu
Eko o wymiarach 60x40x8 cm.
Płyty Eko powinny spełnia ć nast ępuj ące wymagania:
-wytrzymało ść na ściskanie nie mniejsza ni ż 50 MPa,
-nasi ąkliwo ść ni ższa ni ż 4%
- ścieralno ść na tarczy Boehmego nie powinna przekracza ć 3,5 mm
-odporno ść na działania mrozu  co najmniej F150.
Płyty powinny by ć składowane w pozycji wbudowania.

2.11. Składowanie materiałów
2.11.1. Rury kanałowe
Rury mo żna składowa ć na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układaj ąc je w pozycji
le żącej
wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny by ć utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem si ę wód opadowych. W składowaniu poziomym pierwsz ą warstw ę nale ży
uło żyć na
podkładach drewnianych.
Wykonawca jest zobowi ązany układa ć rury według poszczególnych grup , wielko ści i
gatunków w
sposób zapewniaj ący stateczno �ć oraz umo żliwiaj ący dost ęp do poszczególnych stosów
lub
pojedynczych rur.

2.11.2. Kr ęgi betonowe
Kr ęgi mo żna składowa ć na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kr ęgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu w pozycji wbudowania
wysoko ść składowania nie powinna przekracza ć 1,8 m.
Składowa ć nale ży kr ęgi asortymentami średnic. Składowanie powinno umo żliwia ć dost ęp
do
poszczególnych stosów wyrobów lub poszczególnych kr ęgów.

2.11.4. Kruszywo
Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym p odło żu. Składowa ć w zasiekach,
tak aby
umożliwi ć zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa . Kruszywa chroni ć
przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.11.5. Cement
Cement nale ży składowa ć w silosach lub w workach. Dla składowania cementu w workach
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantuj ące odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie mo że by ć dłu ższy ni ż 3 miesi ące, zgodnie z BN-88/6731-
08.

3. Sprz ęt
Ogólne wymagania dotyczcie sprz ętu podano w ST DM.00.00.00 �Wymagania ogólne pkt.
3.

3.1. Sprz ęt do wykonywania odwodnienia i podczyszczenia wód
Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania robót winien wykaza ć si ę możliwo ści ą
korzystania z
nast ępuj ącego sprz ętu:
- żurawi budowlanych samochodowych
-samochodu dostawczego
-samochodu skrzyniowego
-koparek podsi ębiernych
-spycharek kołowych lub g ąsienicowych
-spawarki
-sprz ętu mechanicznego do zag ęszczania gruntu
-sprz ętu r ęcznego ( ubijaków ) do zag ęszczania gruntu
-wci ągarek mechanicznych
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-betoniarki kołowej
-beczkowozów

4. Transport
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST DM.00.00.00 �Wymagania ogólne �
pkt. 4

4.1. Transport rur kanałowych
Rury z tworzyw sztucznych mog ą by ć przewo żone dowolnymi środkami transportu w
sposób
zabezpieczaj ący je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powin ny by ć przewo żone w
pozycji
poziomej. Przewo żone materiały powinny by ć rozmieszczone równomiernie, oraz
zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy wielowarstwowym uło żeniu rur, górna warstwa nie mo że przewy ższa ć ścian środka
transportu

4.2. Transport kr ęgów
Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowan ia. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez z astosowanie przekładek, rozporów
i klinów z
drewna sosnowego i gumy .
Podnoszenie i opuszczanie kr ęgów o średnicy 1,2 m lub 1,6 m nale ży wykonywa ć za
pomocą
minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. Kr ęgi o
mniejszych średnicach podnosi ć i opuszcza ć za pomoc ą dwóch lin.

4.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej środkami transportu, które nie spowoduj ą segregacji
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczen ie mieszanki i obni żenie
temperatury przekraczaj ącej granic ę
okre ślaj ącą w wymaganiach technologicznych. Czas transportu po winien spełnia ć
wymogi
zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji miesza nki uzyskanej po jej
wytworzeniu. Transport powinien by ć zgodny z BN  88/6731-08

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog ą by ć przewo żone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczaj ący je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoc eniem.
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by ć zgodne z BN-88/6731-08 [20].
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. Roboty przygotowawcze

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoc ą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
kraw ędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo ści reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rz ędnymi sprawdzonymi przez słu żby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rz ędne przeka że In żynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nale ży wykona ć jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania ro bót -
wykopu (r ęcznie lub mechanicznie) powinny by ć dostosowane do gł ęboko ści wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz ętu mechanicznego.

Szeroko ść wykopu uwarunkowana jest zewn ętrznymi wymiarami kanału, do których
dodaje si ę obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowan ie ścian i
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uszczelnienie styków. Deskowanie ścian nale ży prowadzi ć w miar ę jego gł ębienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by ć wywieziony przez Wykonawc ę na odkład.

Dno wykopu powinno by ć równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumenta cji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy ższym od rz ędnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdj ęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by ć wykonane bezpo średnio
przed uło żeniem przewodów rurowych. Zdj ęcie tej warstwy Wykonawca wykona r ęcznie
lub w sposób uzgodniony z In żynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by ć wykonane od  0,10 do 0,15 m
gł ębiej od projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podło ża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podło żem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob ót) podło że nale ży wykona ć
z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubo ści od 15 do 20 cm ł ącznie z
uło żonymi s ączkami odwadniaj ącymi. Dla przewodów o średnicy powy żej 0,50 m, na
warstwie odwadniaj ącej nale ży wykona ć fundament betonowy 1[2] , zgodnie z dokumentacj ą
projektow ą lub SST.
5.5. Roboty monta żowe

5.5.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne musz ą by ć wykonane zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą i ST. Niezb ędne
odst ępstwa od dokumentacji powinny by ć wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane
przez
In żyniera.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by ć dobrana w zale żno�ci od wielko ści
robót,
gł ęboko ści wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu or az posiadanego sprz ętu
mechanicznego.
Metody wykonywania robót:
-wykop sposobem mechanicznym,
-wykop sposobem r ęcznym w zbli żeniach i skrzy żowaniach z istniej ącym uzbrojeniem

5.7. Elementy prefabrykowane
Prefabrykaty powinny by ć wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej
uwzgl ędniaj ącej nie tylko parametry wytrzymało ściowe i trwało ściowe prefabrykatów
jako takich, ale równie ż aspekt pracy prefabrykatu w układzie całego obiekt u.
Produkowa ć elementy prefabrykowane mo że przedsi ębiorstwo dysponuj ące odpowiednim
zapleczem badawczym i sprz ętowym. Poszczególne etapy procesu produkcji
prefabrykatów powinny obejmowa ć równie ż stosowne badania tak, by  elementy
produkcji spełniały wymagania niniejszej ST w zakre sie materiałów, form oraz
wykonania mieszanki betonowej i betonu.
5.8. Izolacje
Rury wykonane z tworzyw nie wymagaj ą zabezpieczenia antykorozyjnego.
Studzienki nale ży zabezpieczy ć z zewn ątrz izolacj ą bitumiczn ą. Dopuszcza si ę
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z In żynierem.
W przypadku zastosowania kanałów rur PVC i studzien ek żelbetowych wykluczy ć
bezpo średni
kontakt rury z izolacj ą asfaltopodobn ą poprzez owini ęcie rury dwukrotnie foli ą.

5.9. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie
Zasypywanie wykopów ponad podło żem i obsypi ę kanałów deszczowych nale ży prowadzi ć
warstwami co 20 cm. Materiał zasypowy powinien by ć równomiernie układany i
zag ęszczany, o
optymalnej wilgotno �ci nie przekraczaj ącej warto �ci .2%.
Wykopy pod jezdni ą zasypa ć piaskiem gruboziarnistym jak okre ślono w pkt. 5.3.
Zasypanie wykopów
w nasypie drogowym wykona ć gruntem na nasyp wg ST D.02.03.01 Wykonanie nasypó w.
zasypywanie mechaniczne.
Zagęszczenie wykopów wykona ć zgodnie z PN-S-02205
6. Kontrola jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogólne �
pkt. 6.

                                                
1
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Zastosowane podczyszczalnie wód deszczowych oraz po zostałe wyst ępuj ące materiały
powinny by ć
zgodne z Dokumentacj ą Projektow ą.
6.1. Badanie przed przyst ąpieniem do robót
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien:
.wykona ć badania materiałów -materiały u żyte do robót powinny by ć skontrolowane
zgodnie z
niniejsza specyfikacj ą -lub sprawdzi ć po średnio na podstawie zapisów w Dzienniku
Budowy i
zał ączonych certyfikatów
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi ązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie  i z
cz ęstotliwo ści ą okre ślon ą w PZJ i zaakceptowan ą przez In żyniera.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odległo ści kraw ędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno
wynosi ć wi ęcej ni ż .5 cm
-odchylenie wymiarów w planie nie powinno by ć wi ększe ni ż 0,1 m
-odchylenie grubo �ci warstw podło ża nie powinno przekracza ć .
3 cm
-odchylenie szeroko ści warstwy podło ża nie powinno przekracza ć . 5 cm
-odchylenie w planie osi przykanalika od ustalonego  na ławach celowniczych nie
powinno
przekracza ć . 5 mm
-odchylenie spadku uło żonego przykanalika od przewidzianego w projekcie ni e powinno
przekracza ć -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spad ku) i +10 %
projektowanego
spadku (przy zwi ększonym spadku),
-wska źnik zag ęszczenia zasypki wykopów okre ślony w dwóch miejscach na długo ści 100
m
powinien by ć zgodny z pkt. 5.9.
-rz ędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny by ć wykonane z dokładno ści do
. 5 mm .

7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.0 0 �Wymagania ogólne � pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi s ą :
-1 szt. (sztuka) wykonania studni

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.0 0 Wymagania ogólne pkt.7.
Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą ST i wymaganiami
In żyniera,
je śli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolera ncji wg pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.

9. Podstawa płatno ści
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno �ci podano w ST D-M.00.00.00 �Wymagania
ogólne � pkt

9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania  studni  wpustowej uwzgl ędnia:
.zakup i dostaw ę materiałów
.wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych
.wykonanie wykopu wraz z umocowaniem ścian wykopu
.odwodnienie wykopu
.przygotowanie podło ża pod rury
.zmontowanie i uło żenie rur
.wykonanie zł ączy
.wyregulowanie osi i spadku ruroci ągu
.podł ączenie do studni z uszczelnieniem
.zasypanie i zag ęszczenie wykopu
.odwo ź nadmiaru gruntu i zeskładowanie
.doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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.przeprowadzenie pomiarów i bada ń wymaganych w specyfikacji technicznej

.wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

.wykonanie płyty dennej i osadnika,

.ustawienie kr ęgów betonowych na zaprawie cementowej,

.monta ż kratki ścikowej,

10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
1.
PN-EN 197-1 Skład, wymagania i kryteria zgodno ści dotycz ące cementów powszechnego
użytku.
2.
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjny ch.
3.
PN-B-01070 Sie ć kanalizacyjna zewn ętrzna. Obiekty i elementy wyposa żenia.
Terminologia.
4.
PN-EN 752-1:2000 Sie ć kanalizacyjna zewn ętrzna --Obiekty i elementy wyposa żenia --
Terminologia
5.
PN-B-01700 Wodoci ągi i kanalizacje. Urz ądzenia i sie ć zewn ętrzna. Oznaczenia
graficzne.
6.
PN-B-01700:1999 Wodoci ągi i kanalizacja --Urz ądzenia i sie ć zewn ętrzna --Oznaczenia
graficzne
7.
PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownict wie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Nazwy i okre ślenia.
8.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budown ictwie --Konstrukcje betonowe i
żelbetowe --Nazwy i okre ślenia
9.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako �ci.
10. PN-EN 197-2:2002 Cement --Odbiorcza statystyczn a kontrola jako �ci
11. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane --Wymag ania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
12. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły
13. PN-B-10729:1999 Kanalizacja -- Studzienki kanal izacyjne
14. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne --Wykopy otwarte dla przewodów wodoci ągowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
15. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne --Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych - Żwir
i mieszanka
16. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwor y asfaltowe stosowane na zimno
17. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane --Woda do b etonów i zapraw
18. PN-C-89222:1997, PN-EN 1452-3:2000 Rury z niepl astyfikowanego polichlorku
winylu --
Wymiary
19. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe -- Lepik asfalt owy bez wypełniaczy stosowany na
goršco
20. PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe -- Ogólne wymagan ia i badania
21. PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe --Klasa A 15
22. PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe -- Klasy B 125, C  250
23. PN-EN 124:2000 Armatura kanalizacyjna --Skrzynk i żeliwne wpustów deszczowych --
Wymagania i badania
24. PN-EN 124:2000 Armatura kanalizacyjna --Skrzynk i żeliwne wpustów deszczowych --
Klasa
C
25. PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
26. PN-82/H-93215 Walcówka i pr ęty stalowe do zbrojenia betonu
27. PN-S-02204 Odwodnienie dróg.
28. BN-62/6738-03Beton hydrotechniczny. Składniki b etonu. Wymagania techniczne
29. BN-68/6753-04Asfaltowe emulsje kationowe do izo lacji przeciwwilgociowych.
30. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr ęgi betonowe i żelbetowe
31. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie .
10.2. Inne dokumenty
29.
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Katalogi Producentów rur wykonanych z PVC i PP posi adaj ących Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
30.
„Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych” opracow any przez „Transprojekt” W-wa
31.
Katalog separatorów i odstojników szlamowych firmy „AWAS” W-wa
32.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji  betonowych opracowana przez
Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r
33.
Katalog Budownictwa :
34.
KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne poł ączeniowe.
35.
KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe .
36.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru insta lacji ruroci ągowych z
nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewn ętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
37.
Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót budowl ano-monta żowych. Tom II.
Instalacje
sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r.
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D-04.01.01
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  ZAG ĘSZCZANIEM  PODŁOŻA

 
1. WST ĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (S T) s ą wymagania dotycz ące
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag ęszczaniem podło ża  ramach remontu drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W
–Szańków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST)  jest   stosowana  jak o dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1.1
.
1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót
zwi ązanych z wykonaniem koryta na  poszerzeniach przezn aczonego do uło żenia
konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okre ślenia podstawowe

Okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „W ymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ”
pkt 1.5.
2. materiały

Nie wyst ępuj ą.
3. sprz ęt

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz ęt do wykonania robót

Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania koryta i profilowania podło ża powinien
wykaza ć si ę możliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu:

−−−− �      równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko śnie ustawianym lemieszem;
In żynier mo że dopu ści ć wykonanie koryta i profilowanie podło ża z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kie runku pracy maszyny,

−−−− �      koparek z czerpakami profilowymi (przy wykony waniu w ąskich koryt),

−−−− �      walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wib racyjnych.
Stosowany sprz ęt nie mo że spowodowa ć niekorzystnego wpływu na wła ściwo ści

gruntu podło ża.
4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów

Wymagania dotycz ące transportu materiałów podano w ST D-04.02.01, D- 04.02.02,
D-04.03.01 pkt 4.
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.
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5.2. Warunki przyst ąpienia do robót

Wykonawca powinien przyst ąpi ć do wykonania koryta oraz profilowania i
zag ęszczenia podło ża bezpo średnio przed rozpocz ęciem robót zwi ązanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcze śniejsze przyst ąpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zag ęszczania podło ża ,jest mo żliwe wył ącznie za zgod ą In żyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag ęszczonym podło żu nie mo że
odbywać si ę ruch budowlany, niezwi ązany bezpo średnio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania k oryta w planie i profilu
powinny by ć wcze śniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nale ży ustawia ć w osi drogi i w rz ędach równoległych do
osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In żyniera. Rozmieszczenie palików
lub szpilek powinno umo żliwia ć naci ągni ęcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odst ępach nie wi ększych ni ż co 10 metrów.

Rodzaj sprz ętu, a w szczególno ści jego moc nale ży dostosowa ć do rodzaju
gruntu, w którym prowadzone s ą roboty i do trudno ści jego odspojenia.

Koryto mo żna wykonywa ć r ęcznie, gdy jego szeroko ść nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach l ub w przypadku robót o małym
zakresie. Sposób wykonania musi by ć zaakceptowany przez In żyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinie n by ć wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. w budowany w nasyp lub odwieziony
na odkład w miejsce wskazane przez In żyniera.

Profilowanie i zag ęszczenie podło ża nale ży wykona ć zgodnie z zasadami
okre ślonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża

Przed przyst ąpieniem do profilowania podło że powinno by ć oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcze ń.

Po oczyszczeniu powierzchni podło ża nale ży sprawdzi ć, czy istniej ące rz ędne
terenu umo żliwiaj ą uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz ędnych podło ża.
Zaleca si ę, aby rz ędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5  cm wy ższe
ni ż projektowane rz ędne podło ża.

Jeżeli powy ższy warunek nie jest spełniony i wyst ępuj ą zani żenia poziomu w
podło żu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien  spulchni ć podło że na
gł ęboko ść zaakceptowan ą przez In żyniera, dowie źć dodatkowy grunt spełniaj ący
wymagania obowi ązuj ące dla górnej strefy korpusu, w ilo ści koniecznej do uzyskania
wymaganych rz ędnych wysoko ściowych i zag ęści ć warstw ę do uzyskania warto ści
wskaźnika zag ęszczenia, okre ślonych w tablicy 1.

Do profilowania podło ża nale ży stosowa ć równiarki. Ści ęty grunt powinien by ć
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In żyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podło ża nale ży przyst ąpi ć do jego zag ęszczania.
Zagęszczanie podło ża nale ży kontynuowa ć do osi ągni ęcia wska źnika zag ęszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska źnik zag ęszczenia nale ży okre śla ć zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia podło ża (I s)

 Minimalna warto ść I s dla:
Strefa Autostrad i

dróg
Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch
ci ężki

i bardzo
ci ężki

Ruch mniejszy
od ci ężkiego

Górna warstwa o grubo ści
20 cm

1,03 1,00 1,00

Na gł ęboko ści od 20 do 50
cm od powierzchni podło ża

 
1,00

 
1,00

 
0,97

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz ący podło że uniemo żliwia

przeprowadzenie badania zag ęszczenia, kontrol ę zag ęszczenia nale ży oprze ć na
metodzie obci ążeń płytowych. Nale ży okre śli ć pierwotny i wtórny moduł odkształcenia
podło ża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pie rwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekracza ć 2,2.



48

Wilgotno ść gruntu podło ża podczas zag ęszczania powinna by ć równa wilgotno ści
optymalnej z tolerancj ą od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża

Podło że (koryto) po wyprofilowaniu i zag ęszczeniu powinno by ć utrzymywane w
dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót zwi ązanych z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża
nast ąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst ąpi natychmiast do układania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy ć podło że przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykład przez rozło żenie folii lub w inny sposób zaakceptowany
przez In żyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zag ęszczone podło że uległo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do układania kolejnej warstwy mo żna przyst ąpi ć dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podło ża In żynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonani e
niezb ędnych napraw. Je żeli zawilgocenie nast ąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw ę wykona on na własny koszt.
6. kontrola jako ści robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów

Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych i
zag ęszczenia koryta i wyprofilowanego podło ża podaje tablica 2.

Tablica 2. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego podło ża

Lp. Wyszczególnienie bada ń
i pomiarów

Minimalna cz ęstotliwo ść
badań i pomiarów

1 Szeroko ść koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłu żna co 20 m na ka żdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysoko ściowe
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw ędziach
dla autostrad i  dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

6
Ukształtowanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw ędziach
dla autostrad i  dróg ekspresowych, co 100 m
dla pozostałych dróg

7
Zagęszczenie, wilgotno ść
gruntu podło ża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
lecz nie rzadziej ni ż raz na 600 m 2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ towania osi w planie
nale ży wykona ć w punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szeroko ść koryta (profilowanego podło ża)

Szeroko ść koryta i profilowanego podło ża nie mo że ró żni ć si ę od szeroko ści
projektowanej o wi ęcej ni ż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równo ść koryta (profilowanego podło ża)

Nierówno ści podłu żne koryta i profilowanego podło ża nale ży mierzy ć 4-metrow ą
łat ą zgodnie z norm ą BN-68/8931-04 [4].

Nierówno ści poprzeczne nale ży mierzy ć 4-metrow ą łat ą.
Nierówno ści nie mog ą przekracza ć 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło ża powinny by ć zgodne z
dokumentacj ą projektow ą z tolerancj ą ± 0,5%.
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6.2.5. Rz ędne wysoko ściowe

Różnice pomi ędzy rz ędnymi wysoko ściowymi koryta lub wyprofilowanego podło ża i
rz ędnymi projektowanymi nie powinny przekracza ć +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie mo że by ć przesuni ęta w stosunku do osi projektowanej o wi ęcej
ni ż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi ęcej ni ż ± 5 cm dla pozostałych
dróg.

6.2.7. Zag ęszczenie koryta (profilowanego podło ża)

Wskaźnik zag ęszczenia koryta i wyprofilowanego podło ża okre ślony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by ć mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zag ęszczenia stosuje si ę porównanie warto ści
modułów odkształcenia, to warto ść stosunku wtórnego do pierwotnego modułu
odkształcenia, okre ślonych zgodnie z norm ą BN-64/8931-02 [3] nie powinna by ć
wi ększa od 2,2.

Wilgotno ść w czasie zag ęszczania nale ży bada ć według PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno ść gruntu podło ża powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej z tolerancj ą od
-20% do + 10%.
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego

podło ża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj ą wi ększe odchylenia cech geometrycznych
od okre ślonych w punkcie 6.2 powinny by ć naprawione przez spulchnienie do
gł ęboko ści co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag ęszczenie. Dodanie nowego
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest n iedopuszczalne.
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

Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt
8.

Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow ą, SST i
wymaganiami In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji
wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. podstawa płatno ści

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m 2 koryta obejmuje:

−−−− �      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−−−− �      odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i r ozplantowaniem,

−−−− �      załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie
na odkład lub nasyp,

−−−− �      profilowanie dna koryta lub podło ża,

−−−− �      zag ęszczenie,

−−−− �      utrzymanie koryta lub podło ża,

−−−− �      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.
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10. przepisy zwi ązane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz anie wilgotno ści
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu  odkształcenia

nawierzchni podatnych i podło ża przez obci ążenie płyt ą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni

planografem i łat ą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu
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D - 06.04.01
ROWY

(W przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (S T) s ą wymagania dotycz ące
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem rowów   ramach remontu drogi
powiatowej nr 2029W od drogi 2050W –Sza ńków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (ST)  jest   stosowana  jak o dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.

1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

Materiały nie występują.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

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

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
−−−− koparek podsiębiernych,
−−−− spycharek lemieszowych,
−−−− równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
−−−− urządzeń kontrolno-pomiarowych,
−−−− zagęszczarek płytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport materiałów

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków
transportowych.

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. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w
obrębie rowu.

5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydrożnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do

1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3,

nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica
poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;

c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami
kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do
1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;

−−−− dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do
1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.

−−−− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głębokość minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach
na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matą trawiastą - 2,0%,
- darniną - 3,0%,
- faszyną - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykończeniowe

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb
pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inżyniera.

6. KONTROLA JAKO ŚCI 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. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.
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Tablica 1.

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podłużne rowu

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% spadku.

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien
przekraczać 3cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
−−−− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
−−−− oznakowanie robót,
−−−− oczyszczenie rowu,
−−−− pogłębianie i profilowanie rowu,
−−−− ścięcie trawy i krzaków,
−−−− odwiezienie urobku,
−−−− roboty wykończeniowe,
−−−− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
10.2. Inne materiały

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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D-04.03.01
OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE

WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH

1. WST ĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s ą wymagania dotycz ące
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni ramach

remontu drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W – Szańków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót
zwi ązanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstru kcyjnych przed uło żeniem
nast ępnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okre ślenia podstawowe

Okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ”
pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw kons trukcyjnych nawierzchni
są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

−−−− �      kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

−−−− �      upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mi eszanek mineralno-asfaltowych:

−−−− �      kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1 994 [5],

−−−− �      upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN- C-96173 [3],

−−−− �      asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170  [2], za zgod ą In żyniera.
2.3. Wymagania dla materiałów

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-9617 0 [2].

2.4. Zu życie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zu życie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zu życie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zu życie (kg/m 2)

1

2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,4  do  1,2

od 0,4  do  0,6
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Dokładne zu życie lepiszczy powinno by ć ustalone w zale żności od rodzaju

warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane prz ez In żyniera.
2.5. Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mog ą powodowa ć utraty cech lepiszcza i obni żenia
jego jako ści.

Lepiszcze nale ży przechowywa ć w zbiornikach stalowych wyposa żonych w
urz ądzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dost ępem wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza si ę magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, ja kie podano dla zbiorników
stalowych.

Emulsj ę można magazynowa ć w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nale ży stosowa ć zbiornika walcowego le żącego, ze wzgl ędu na tworzenie si ę
na du żej powierzchni cieczy „ko żucha” asfaltowego zatykaj ącego pó źniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale ży przestrzega ć zasad ustalonych
przez producenta.
3. sprz ęt

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz ęt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyst ępuj ący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wyk aza ć
si ę możliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu:

−−−− �      szczotek mechanicznych,
zaleca si ę u życie urz ądze ń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by ć

wykonana z twardych elementów czyszcz ących i słu żyć do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszcze ń przylegaj ących do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada ć mi ękkie elementy czyszcz ące i słu żyć do zamiatania. Zaleca si ę u żywanie
szczotek wyposa żonych w urz ądzenia odpylaj ące,

−−−− �      spr ężarek,

−−−− �      zbiorników z wod ą,

−−−− �      szczotek r ęcznych.
3.3. Sprz ęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nale ży u żywać skrapiark ę lepiszcza.
Skrapiarka powinna by ć wyposa żona w urz ądzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj ące na
sprawdzanie i regulowanie nast ępuj ących parametrów:

−−−− �      temperatury rozkładanego lepiszcza,

−−−− �      ci śnienia lepiszcza w kolektorze,

−−−− �      obrotów pompy dozuj ącej lepiszcze,

−−−− �      pr ędko ści poruszania si ę skrapiarki,

−−−− �      wysoko ści i długo ści kolektora do rozkładania lepiszcza,

−−−− �      dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by ć izolowany termicznie tak, aby

było mo żliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada ć aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni ć rozkładanie lepiszcza z tolerancj ą ± 10% od

ilo ści zało żonej.
4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog ą by ć transportowane w cysternach kolejowych lub samocho dowych,
posiadaj ących izolacj ę termiczn ą, zaopatrzonych w urz ądzenia grzewcze, zawory
spustowe i zabezpieczonych przed dost ępem wody.
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Emulsja mo że by ć transportowana w cysternach, autocysternach, skrap iarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie b ędą korodowały pod wpływem
emulsji i nie b ędą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do p rzewozu
emulsji powinny by ć przedzielone przegrodami, dziel ącymi je na komory o pojemno ści
nie wi ększej ni ż 1 m 3, a ka żda przegroda powinna mie ć wykroje w dnie umo żliwiaj ące
przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki p rzeznaczone do transportu lub
składowania emulsji powinny by ć czyste i nie powinny zawiera ć resztek innych
lepiszczy.

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. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ęciu lu źnego materiału, brudu,
błota i kurzu przy u życiu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wod y pod
ci śnieniem. W miejscach trudno dost ępnych nale ży u żywać szczotek r ęcznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo średnio przed skropieniem warstwa
powinna by ć oczyszczona z kurzu przy u życiu spr ężonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by ć oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była u żywana woda, to skropienie lepiszczem

może nast ąpi ć dopiero po wyschni ęciu warstwy, z wyj ątkiem zastosowania emulsji,
przy których nawierzchnia mo że by ć wilgotna.

Skropienie warstwy mo że rozpocz ąć si ę po akceptacji przez In żyniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by ć skrapiana lepiszczem przy u życiu skrapiarek,
a w miejscach trudno dost ępnych r ęcznie (za pomoc ą w ęża z dysz ą rozpryskow ą).

Temperatury lepiszczy powinny mie ści ć si ę w przedziałach podanych w tablicy
2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury ( oC)

1
2
3

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

   od 20 do 40 *)

od 140 do 150
od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsj ę nale ży ogrza ć do temperatury zapewniaj ącej wymagan ą
lepko ść.

 
Jeżeli do skropienia została u żyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa

powinna by ć pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niez będny dla
umożliwienia penetracji lepiszcza w warstw ę i odparowania wody z emulsji. W
zale żności od rodzaju u żytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi n.

Przed uło żeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wyk onawca powinien
zabezpieczy ć skropion ą warstw ę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj ąc tylko
niezb ędny ruch budowlany.

6. kontrola jako ści robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi ć próbne
skropienie warstwy w celu okre ślenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i
okre ślenia wymaganej ilo ści lepiszcza w zale żności od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy
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Ocena lepiszczy powinna by ć oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca
powinien kontrolowa ć dla ka żdej dostawy wła ściwo ści lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wła ściwo ści lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp. Rodzaj lepiszcza
Kontrolowane
wła ściwo ści

Badanie
według normy

1

2

Emulsja asfaltowa kationowa

Asfalt drogowy

lepko ść

penetracja

EmA-94 [5]

PN-C-04134 [1]

 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodno ści skropienia i zu życia lepiszcza

Nale ży przeprowadzi ć kontrol ę ilo ści rozkładanego lepiszcza według metody
podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. O znaczanie ilo ści rozkładanego
lepiszcza i kruszywa” [4].
7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk ą obmiarow ą jest:
- m 2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m 2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt
8.

Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i
wymaganiami In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. podstawa płatno ści

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m 2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:

−−−− �      mechaniczne oczyszczenie ka żdej ni żej poło żonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wod ą lub u życiem spr ężonego powietrza,

−−−− �      r ęczne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze ń.
Cena  1 m 2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

−−−− �      dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skra piarek,

−−−− �      podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatur y,

−−−− �      skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

−−−− �      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. przepisy zwi ązane

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji as faltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione A UN do nawierzchni

drogowych
10.2. Inne dokumenty

 4.   4.    „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ści rozkładanego lepiszcza i
kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem  GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.
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 5.   5.    Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsj e asfaltowe EmA-94. IBDiM -
1994 r.
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D-04.04.02
 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

 
1. WST ĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s ą wymagania dotycz ące
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa łamaneg o
stabilizowanego mechanicznie ramach

  remontu drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W – Szańków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót
zwi ązanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego  stabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarte s ą w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania og ólne”
pkt 1.3.
1.4. Okre ślenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowaneg o mechanicznie - jedna lub
wi ęcej warstw zag ęszczonej mieszanki, która stanowi warstw ę no śną nawierzchni
drogowej na  poszerzeniu nawierzchni bitumicznej.

1.4.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D -04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszy w.
Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no
w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanyc h stabilizowanych
mechanicznie powinno by ć kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia s urowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo z iarn żwiru wi ększych od 8 mm.

Kruszywo powinno by ć jednorodne bez zanieczyszcze ń obcych i bez domieszek
gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by ć zgodne z wymaganiami podanymi w ST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pk t 2.3.1.

2.3.2. Wła ściwo ści kruszywa

Kruszywo powinno spełnia ć wymagania okre ślone w ST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
3. sprz ęt

Wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 3.



60

4. transport

Wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z k ruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 4.
5. wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-04.04.0 0 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podło ża

Przygotowanie podło ża powinno odpowiada ć wymaganiom okre ślonym w ST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pk t 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank ę kruszywa nale ży wytwarza ć zgodnie z ustaleniami podanymi w ST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pk t 5.3.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kr uszyw cementem, wapnem
lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powy żej 70%, szczegółowe warunki i wymagania
dla takiej podbudowy okre śli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycz ące rozkładania i zag ęszczania mieszanki podano w ST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pk t 5.4.
5.5. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wyko nać odcinki próbne,
zgodnie z zasadami okre ślonymi w ST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymag ania
ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada ć wymaganiom okre ślonym w ST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pk t 5.6.
6. kontrola jako ści robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 „Podbudowa z kr uszyw. Wymagania ogólne” pkt
6.2.
6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano
w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogó lne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów podano w ST D-04.04.00 „Podbu dowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy p odano w ST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pk t 6.5.
7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
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8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 8.
9. podstawa płatno ści

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m 2 podbudowy obejmuje:

−−−− -      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−−−− -      oznakowanie robót,

−−−− -      sprawdzenie i ewentualn ą napraw ę podło ża,

−−−− -      przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept ą,

−−−− -      dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania ,

−−−− -      rozło żenie mieszanki,

−−−− -      zag ęszczenie rozło żonej mieszanki,

−−−− -      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych okre ślonych w
specyfikacji technicznej,

−−−− -      utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. przepisy zwi ązane

Normy i przepisy zwi ązane podano w ST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 10.
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D - 04.06.01
PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU

1. WST ĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s ą wymagania dotycz ące
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu,
ramach
 remontu drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W –Szańków – do drogi Nr
19

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana  jako d okument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1.1

 
1.3. Zakres robót obj ętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót
zwi ązanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.na   zatokach autobusowych i
na  zje żdzie do  ko ścioła

Podbudowa z chudego betonu mo że by ć wykonywana dla dróg o kategorii ruchu od
KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawier zchni sztywnych”, IBDiM -2001 r.
[25]. W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej , podbudow ę z chudego betonu
zaleca si ę dla dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zale żności od rodzaju gruntu
w podło żu.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzgl ędu na liczb ę osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dob ę na pas
obliczeniowy

 obci ążenie osi 100 kN obci ążenie 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 wi ęcej 1) 1145 i wi ęcej 1)

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100  kN lub 2280 osi 115 kN

Podbudowę z chudego betonu wykonuje si ę, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:

− �      podbudow ę pomocnicz ą,

− �      podbudow ę zasadnicz ą.
1.4. Okre ślenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zag ęszczonej mieszanki
betonowej, która po osi ągni ęciu wytrzymało ści na ściskanie nie mniejszej ni ż 6 MPa
i nie wi ększej ni ż 9 MPa, stanowi fragment no śnej cz ęści nawierzchni drogowej.

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały pr zez wymieszanie mieszanki
kruszyw z cementem w ilo ści od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie
przekraczaj ącej 130 kg/m 3 oraz optymaln ą ilo ści ą wody, który po zako ńczeniu procesu
wi ązania osi ąga wytrzymało ść na ściskanie R 28 w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ”
pkt 1.5.
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2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Cement

Nale ży stosowa ć cementy powszechnego u żytku: 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] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wła ściwo ści Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymało ść na ściskanie (MPa), po 7 dniach,
nie mniej ni ż:

16

2 Wytrzymało ść na ściskanie (MPa), po 28 dniach,
nie mniej ni ż:

32,5

3 Pocz ątek czasu wi ązania, min , nie wcze śniej
ni ż:

75

4 Stało ść obj ęto ści, mm, nie wi ęcej ni ż: 10

 
Przechowywanie cementu powinno si ę odbywa ć zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nale ży stosowa ć:

−−−− �      żwir i mieszank ę 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 wi ększych ni ż 4 mm.
Kruszywo powinno spełnia ć wymagania okre ślone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo żużlowe powinno by ć całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według

PN-B-06714-37:1980 [12] i żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13].
2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do piel ęgnacji wykonanej podbudowy
nale ży stosowa ć wod ę odpowiadaj ącą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez bada ń
laboratoryjnych mo żna stosowa ć wodoci ągową wod ę pitn ą.
2.6. Materiały do piel ęgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piel ęgnacji podbudowy z chudego betonu mog ą by ć stosowane:

−−−− �      preparaty piel ęgnacyjne posiadaj ące aprobat ę techniczn ą,

−−−− �      folie z tworzyw sztucznych,

−−−− �      włókniny według PN-P-01715:1985 [19],

−−−− �      piasek i woda.
3. SPRZ ĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz ęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinie n
wykaza ć si ę możliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu:

−−−− �      wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarz ania chudej mieszanki
betonowej. Wytwórnia powinna by ć wyposa żona w urz ądzenia do wagowego dozowania
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wszystkich składników, gwarantuj ące nast ępuj ące tolerancje dozowania, wyra żone w
stosunku do masy poszczególnych składników: kruszyw o ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%.
In żynier mo że dopu ści ć obj ęto ściowe dozowanie wody,

−−−− �      przewo źnych zbiorników na wod ę,

−−−− �      układarek albo równiarek  do rozkładania chud ej mieszanki betonowej,

−−−− �      walców wibracyjnych lub statycznych do zag ęszczania lub płyty
wibracyjne,

−−−− �      zag ęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub mały ch walców
wibracyjnych do zag ęszczania w miejscach trudno dost ępnych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów

Transport cementu powinien odbywa ć si ę zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement
luzem nale ży przewozi ć cementowozami, natomiast cement workowany mo żna przewozi ć
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed za wilgoceniem.

Kruszywo mo żna przewozi ć dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczaj ących je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inny mi materiałami i
zawilgoceniem.

Woda może by ć dostarczana wodoci ągiem lub przewo źnymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywa ć si ę zgodnie z PN-S-

96013:1997 [20].
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 chudego betonu

Przed przyst ąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In żynierem, Wykonawca
dostarczy In żynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chu dego betonu oraz
wyniki bada ń laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki  materiałów pobrane
w obecno ści In żyniera do wykonania bada ń kontrolnych przez In żyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

− �         doborze kruszywa do mieszanki,

− �         doborze ilo ści cementu,

− �         doborze ilo ści wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ści ć si ę w polu dobrego

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mine ralnych podano w

tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno by ć tak dobrane, aby mieszanka betonowa

wykazywała maksymaln ą szczelno ść i urabialno ść przy minimalnym zu życiu cementu i
wody.
 
Tablica 3.Rz ędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mine ralnej.

Sito o boku oczka
kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito
(%)

Przechodzi przez sito
(%)

63
31,5
16
8
4
2
1
0,5
0,25
0,125

-
100
od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od 0 do 5
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Zawarto ść cementu powinna wynosi ć od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekracza ć 130 kg/m 3.

Zawarto ść wody powinna odpowiada ć wilgotno ści optymalnej, okre ślonej według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 198 8 [9] (du ży cylinder, metoda
II).

 
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
 

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do  chudego betonu od 0 do 63 mm.

 
5.3. Wła ściwo ści chudego betonu.

Chudy beton powinien spełnia ć wymagania okre ślone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wła ściwo ści Wymagania Badania według

1 Wytrzymało ść na ściskanie po 7
dniach, MPa

od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 [10]

2 Wytrzymało ść na ściskanie po 28
dniach, MPa

od 6,0 do 9,0PN-B-06250 [10]

3 Nasi ąkliwo ść, % m/m, nie wi ęcej ni ż: 9 PN-B-06250 [10]

4
Mrozoodporno ść, zmniejszenie

20 PN-B-06250 [10]
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wytrzymało ści, %, nie wi ęcej ni ż:
 
5.4. Warunki przyst ąpienia do robót

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by ć wykonywana gdy temperatura
powietrza jest ni ższa ni ż 5 oC i wy ższa ni ż 25 0 C oraz gdy podło że jest zamarzni ęte.
5.5. Przygotowanie podło ża

Podło że pod podbudow ę z chudego betonu powinno by ć przygotowane zgodnie z
wymaganiami okre ślonymi w dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank ę chudego betonu o ści śle okre ślonym składzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nale ży wytwarza ć w mieszarkach zapewniaj ących ci ągło ść produkcji i
gwarantuj ących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Składniki mieszanki chudego betonu powinny by ć dozowane wagowo zgodnie z
normą PN-S-96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by ć od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacj ą i nadmiernym wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki betonowej

Układanie podbudowy z chudego betonu nale ży wykonywa ć układarkami
mechanicznymi, poruszaj ącymi si ę po prowadnicach.

Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomoc ą równiarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomoc ą równiarek bez stosowania prowadnic, mo że
odbywać si ę tylko w wyj ątkowych wypadkach, okre ślonych w SST i za zgod ą In żyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si ę w jednej warstwie o grubo ści od 10 do
20 cm, po zag ęszczeniu. Gdy wymagana jest wi ększa grubo ść, to do układania drugiej
warstwy mo żna przyst ąpi ć po odbiorze jej przez In żyniera.

Natychmiast po rozło żeniu i wyprofilowaniu mieszanki nale ży rozpocz ąć jej
zag ęszczanie. Powierzchnia zag ęszczonej warstwy powinna mie ć prawidłowy przekrój
poprzeczny i jednolity wygl ąd.

Zagęszczanie nale ży kontynuowa ć do osi ągni ęcia wska źnika zag ęszczenia nie
mniejszego ni ż 0,98 maksymalnego zag ęszczenia okre ślonego według normalnej próby
Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (du ży cylinder metoda II). Zag ęszczenie
powinno by ć zako ńczone przed rozpocz ęciem czasu wi ązania cementu.

Wilgotno ść mieszanki chudego betonu podczas zag ęszczania powinna by ć równa
wilgotno ści optymalnej z tolerancj ą + 10% i - 20% jej warto ści.
5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa ć roboty, aby unika ć podłu żnych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej sze roko ści koryta.

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy wyst ępuj ą spoiny robocze, to spoiny w
górnej warstwie podbudowy powinny by ć wzgl ędem nich przesuni ęte o co najmniej 30 cm
dla spoiny podłu żnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.9. Nacinanie szczelin

W pocz ątkowej fazie twardnienia betonu zaleca si ę wyci ęcie szczelin pozornych
na gł ęboko ść około 1/3 jej grubo ści.

Szeroko ść naci ętych szczelin pozornych powinna wynosi ć od 3 do 5 mm.
Szczeliny te nale ży wyci ąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielo na na
kwadratowe lub prostok ątne płyty. Stosunek długo ści płyt do ich szeroko ści powinien
być nie wi ększy ni ż od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodni owej wytrzymało ści i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoo śmiodniowej wytrzymało ści na ściskanie
chudego betonu, wyci ęcie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mo żna uło żyć na podbudowie warstw ę antysp ękaniow ą w postaci:

− �         membrany z polimeroasfaltu,

− �         geowłókniny o odpowiedniej g ęsto ści, wytrzymało ści, grubo ści i
współczynniku wodoprzepuszczalno ści poziomej i pionowej,

− �         warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiedn io dobranym uziarnieniu.
5.10. Piel ęgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by ć natychmiast po zag ęszczeniu poddana
piel ęgnacji. Piel ęgnacja powinna by ć przeprowadzona według jednego z nast ępuj ących
sposobów:



67

a)  a)     skropienie preparatem piel ęgnacyjnym posiadaj ącym aprobat ę techniczn ą, w
ilo ści ustalonej w SST,

b)  b)    przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcz aln ą foli ą z tworzywa
sztucznego, uło żoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczon ą przed zerwaniem z
powierzchni podbudowy przez wiatr,

c)  c)     przykrycie matami lub włókninami i spryskiwa nie wod ą przez okres 7 do 10
dni,

d)  d)    przykrycie warstw ą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez o kres
7 do 10 dni.
Stosowanie innych środków do piel ęgnacji podbudowy wymaga ka żdorazowej zgody
In żyniera.

Nie nale ży dopuszcza ć żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okre sie
7 do 10 dni piel ęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany m oże odbywa ć si ę
wył ącznie za zgod ą In żyniera.
5.11. Odcinek próbny

Wykonawca powinien wykona ć odcinek próbny w celu:

− �      stwierdzenia czy sprz ęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania
i zag ęszczania  jest wła ściwy,

− �      okre ślenia grubo ści warstwy wbudowanej mieszanki przed zag ęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ści warstwy zag ęszczonej,

− �      okre ślenia liczby przej ść walców dla uzyskania wymaganego wska źnika
zag ęszczenia podbudowy.

Na odcinku  próbnym Wykonawca powinien u żyć materiałów oraz sprz ętu do
mieszania , rozkładania i zag ęszczania, jakie b ędą stosowane do wykonywania
podbudowy z chudego betonu.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi ć od 400 m 2 do 800 m 2, a długo ść
nie powinna by ć mniejsza ni ż 200 m.

Odcinek próbny powinien by ć zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
In żyniera.

Wykonawca może przyst ąpi ć do wykonywania podbudowy z chudego betonu po
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In żyniera.
5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uło żeniem nast ępnej warstwy, powinna by ć
chroniona przed uszkodzeniami. Je żeli Wykonawca b ędzie wykorzystywał, za zgod ą
In żyniera, gotow ą podbudow ę do ruchu budowlanego, to powinien naprawi ć wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.

Wykonawca jest zobowi ązany do przeprowadzenia bie żących napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosfe rycznych, takich jak opady
deszczu, śniegu i mróz.

Wykonawca jest zobowi ązany wstrzyma ć ruch budowlany po okresie intensywnych
opadów deszczu, je żeli wyst ąpi mo żliwo ść uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by ć przed zim ą przykryta co najmniej jedn ą
warstw ą mieszanki mineralno-asfaltowej.
6. kontrola jako ści robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć badania cementu,
kruszywa oraz w przypadkach w ątpliwych wody i przedstawi ć wyniki tych bada ń
In żynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowa ć wszystkie wła ściwo ści okre ślone 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. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów

Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 5.

6.3.2. Wła ściwo ści kruszywa
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Właściwo ści kruszywa nale ży okre śli ć przy ka żdej zmianie rodzaju kruszywa i
dla ka żdej partii. Wła ściwo ści kruszywa powinny by ć zgodne z wymaganiami normy PN-
S-96013:1997[20].
Tablica 5. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy

chudego betonu

  Częstotliwo ść bada ń

Lp. Wyszczególnienie bada ń Minimalne
ilo ści bada ń
na dziennej
działce
roboczej

Maksymalna
po-
wierzchnia
podbu-
dowy na jedno
badanie

1 Właściwo ści kruszywa
dla ka żdej partii
kruszywa i przy ka żdej
zmianie kruszywa

2
Właściwo ści wody dla ka żdego w ątpliwego

źródła

3
Właściwo ści cementu dla ka żdej partii

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m 2

5 Wilgotno ść mieszanki chudego betonu 2 600 m 2

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m 2

7 Grubo ść podbudowy z chudego betonu 2 600 m 2

8 Oznaczenie wytrzymało ści na ściskanie
chudego betonu;            po   7
dniach
                          po 28 dniach

 
3 próbki
3 próbki

 

400 m 2

9 Oznaczenie nasi ąkliwo ści chudego betonu w przypadkach w ątpliwych

10 Oznaczenie mrozoodporno ści chudego
betonu

i na zlecenie In żyniera

 

6.3.3. Wła ściwo ści wody

W przypadkach w ątpliwych nale ży przeprowadzi ć badania wody według PN-B-
32250:1988 [18].

6.3.4.  Wła ściwo ści cementu

Dla ka żdej dostawy cementu nale ży okre śli ć wła ściwo ści podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Próbki do bada ń nale ży pobiera ć z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie nale ży wykona ć zgodnie z norm ą PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by ć zgodna z recept ą.
 
6.3.6. Wilgotno ść mieszanki chudego betonu

Wilgotno ść mieszanki chudego betonu powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej,
okre ślonej w recepcie z tolerancj ą + 10%, - 20% jej warto ści.

6.3.7. Zag ęszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by ć zag ęszczana do osi ągni ęcia wska źnika
zag ęszczenia nie mniejszego ni ż 0,98 maksymalnego zag ęszczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normaln ą prób ą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988
[9].

6.3.8. Grubo ść podbudowy z chudego betonu

Grubo ść warstwy nale ży mierzy ć bezpo średnio po jej zag ęszczeniu. Grubo ść

podbudowy powinna by ć zgodna z dokumentacj ą projektow ą z tolerancj ą  ± 1 cm.

6.3.9. Wytrzymało ść na ściskanie chudego betonu

Wytrzymało ść na ściskanie okre śla si ę na próbkach walcowych o średnicy i
wysoko ści 16,0 cm. Próbki do bada ń nale ży pobiera ć z miejsc wybranych losowo, w
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świe żo rozło żonej warstwie. Próbki w ilo ści 6 sztuk nale ży formowa ć i przechowywa ć
zgodnie z norm ą PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki nale ży bada ć po 7 dniach i trzy
po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymało ści na ściskanie powinny by ć zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasi ąkliwo ść i mrozoodporno ść chudego betonu

Nasi ąkliwo ść i mrozoodporno ść okre śla si ę po 28 dniach dojrzewania betonu,
zgodnie z norm ą PN-B-06250:1988 [10].

Wyniki bada ń powinny by ć zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4.
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i  pomiarów

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów podaje  tablica 6.

Tablica 6. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i  pomiarów wykonanej podbudowy z
chudego

betonu

Lp.
Wyszczególnienie bada ń i
pomiarów

Minimalna cz ęstotliwo ść
badań i  pomiarów

1 Szeroko ść podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłu żna
w sposób ci ągły planografem albo co 20
m łat ą
na ka żdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* ) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysoko ściowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25
m,

6 Ukształtowanie osi w
planie* )

dla pozostałych dróg co 100 m

7 Grubo ść podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni ż raz
na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ towanie osi w planie nale ży
wykona ć w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szeroko ść podbudowy

Szeroko ść podbudowy powinna by ć zgodna z dokumentacj ą projektow ą z tolerancj ą

+10 cm, −5 cm.
Na jezdniach bez kraw ężników szeroko ść podbudowy powinna by ć wi ększa o co

najmniej 25 cm od szeroko ści warstwy na niej układanej lub o warto ść wskazan ą w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równo ść podbudowy

Nierówno ści podłu żne podbudowy nale ży mierzy ć 4-metrow ą łat ą lub planografem,
zgodnie z norm ą BN-68/8931-04 [23].

Nierówno ści poprzeczne podbudowy nale ży mierzy ć 4-metrow ą łat ą.
Nierówno ści podbudowy nie mog ą przekracza ć:

− �      9 mm dla podbudowy zasadniczej,

− �      15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach po winny by ć zgodne z
dokumentacj ą projektow ą z tolerancj ą ± 0,5 %.

6.4.5. Rz ędne wysoko ściowe podbudowy

Rzędne wysoko ściowe podbudowy powinny by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą z
tolerancj ą +1 cm, −2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś podbudowy w planie powinna by ć zgodna z dokumentacj ą projektow ą z
tolerancj ą ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.4.7. Grubo ść podbudowy
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Grubo ść podbudowy powinna by ć zgodna z dokumentacj ą projektow ą z tolerancj ą:

− �      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 ST D-M-00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk ą obmiarow ą jest  m 2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego
betonu.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt
8.

Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami
In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m 2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:

− �      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− �      oznakowanie robót,

− �      dostarczenie materiałów,

− �      wyprodukowanie mieszanki,

− �      transport na miejsce wbudowania,

− �      przygotowanie podło ża,

− �      dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiez ienie prowadnic oraz
innych materiałów i urz ądze ń pomocniczych,

− �      rozło żenie i zag ęszczenie mieszanki,

− �      ewentualne nacinanie szczelin,

− �      piel ęgnacja wykonanej podbudowy,

− �      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwi ązane

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczani e wytrzymało ści
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza c hemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczani e czasu wi ązania i

stało ści obj ęto ści
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczani e stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Cz ęść 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno ści

dotycz ące cementu powszechnego u żytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz ęść 1: Wymagania, wła ściwo ści, produkcja i

zgodno ść
  7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i  zaczynu. Metody bada ń.

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 labora toryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. O znaczanie składu

ziarnowego
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12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. O znaczanie rozpadu
krzemianowego

13. PN-B-06714-39:
1978

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
żelazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat uralne do nawierzchni
drogowych; żwir i mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łam ane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat uralne do nawierzchni
drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa szt uczne. Kruszywa z żużla
wielkopiecowego kawałkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do bet onów i zapraw
19. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wska źników technologicznych i

użytkowych oraz metod bada ń
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 nawierzchni ę ulepszon ą.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni

planografem i łat ą.
10.2. Inne dokumenty

24.  24.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podat nych i
półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

25.  25.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni szty wnych, IBDiM,
Warszawa, 2001

26.  26.   WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jako ści grysów i żwirów
kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skal nego przeznaczonych do
nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

D – 05.03.05b

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI ĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA

WG PN-EN
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s ą wymagania dotycz ące

wykonania i odbioru robót zwi ązanych warstwy wi ążącej i wyrównawczej z betonu
asfaltowego ramach remontu drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W –
Szańków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania SST
Szczególowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem i odbiorem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od
KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
ruchu

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2 AC11W 2), AC16W

KR 3-4 AC16W, AC22W

KR 4-5 AC16W, AC22W

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR3÷KR6

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11
lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.

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

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej
PMB - polimeroasfalt,
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;

producent może jej nie określać),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
MOP - miejsce obsługi podróżnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego

Gatunek lepiszczaKategoria
ruchu

Mieszanka
ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 – KR2 AC11W,AC16W  50/70 -

KR3 – KR4 AC16W,AC22W 35/50,   50/70 PMB 25/55-60

KR5 – KR6 AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Rodzaj asfaltu
Lp. Właściwości

Metoda
badania 35/50 50/70

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 50÷70

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54
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3 Temperatura zapłonu,
nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 240 230

4 Zawartość składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niż

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
nie więcej niż

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5

6 Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 [21] 53 50

7 Temperatura mięknienia po
starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427 [22] 52 48

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE
8 Zawartość parafiny,

nie więcej niż % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2

9 Wzrost temp. mięknienia po
starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 [22] 8 9

10 Temperatura łamliwości
Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 [29] -5 -8

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

Gatunki asfaltów
modyfikowanych

polimerami (PMB)
25/55 – 60

Wymaganie
podstawowe

Właściwość
Metoda
badania

Jednostka

wymaganie klasa

1 2 3 4 5 6

Konsystencja w
pośrednich
temperatu-rach
eksploa-
tacyjnych

Penetracja
w 25°C

PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3

Konsystencja
w wysokich
temperatu-
rach eksploa-
tacyjnych

Temperatura
mięknienia

PN-EN 1427 [22] °C ≥ 60 6

Siła rozciągania
(mała prędkość
rozciągania)

PN-EN 13589
[55]      PN-EN

13703 [57]
J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3

Siła rozciągania w
5°C (duża
prędkość rozcią-
gania)

PN-EN 13587
[53]      PN-EN

13703 [57]
J/cm2 NPDa 0Kohezja

Wahadło Vialit
(meto-da
uderzenia)

PN-EN 13588
[54]

J/cm2 NPDa 0

Stałość kon- Zmiana masy % ≥ 0,5 3
systencji
(Odporność

Pozostała
penetracja

PN-EN 1426 [21] % ≥ 40 3

na starzenie wg
PN-EN 12607-
1 lub  -3 [31]

Wzrost tem-
peratury
mięknienia

PN-EN 1427 [22] °C ≤ 8 3

Inne
właściwości

Temperatura
zapłonu

PN-EN ISO 2592
[63]

°C ≥ 235 3

Wymagania
dodatkowe

Temperatura
łamliwości

PN-EN 12593
[29]

°C ≤ -12 6
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Nawrót sprężysty
w 25°C

PN-EN 13398
[51]

% ≥ 50 5

Nawrót sprężysty
w 10°C

NPDa 0

Zakres
plastyczności

PN-EN 14023
[59] Punkt 5.1.9

°C TBRb 1

Stabilność
magazynowania.
Różnica tempe-
ratur mięknienia

PN-EN 13399
[52]

PN-EN 1427 [22]
°C ≤ 5 2

Stabilność
magazynowania.
Różnica penetracji

PN-EN 13399
[52]

PN-EN 1426 [21]
0,1 mm NPDa 0

Spadek tempe-
ratury mięknienia
po starzeniu wg
PN-EN 12607
-1 lub -3 [31]

PN-EN 12607-1
[31]

PN-EN 1427 [22]
°C TBRb 1

Nawrót sprę-żysty
w 25°C po
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub   -
3 [31]

≥ 50 4

Nawrót sprę-żysty
w 10°C po
starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub   -
3 [31]

PN-EN 12607-1
[31]

PN-EN 13398
[51]

%

NPDa 0

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana)
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło.
Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica
2.2 , tablica 2.3.

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi
być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach
wyposażonych w urządzenia do aeracji.

2.4. Środek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
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2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:
1) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
2) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– walce ogumione
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
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Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne
niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5i 6

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej i wyrównawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew,   [% (m/m)]
Właściwość AC11W

KR1-KR2
AC16W

KR1-KR2
AC16W

KR3-KR6
AC22W

KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do

31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 80

11,2 90 100 65 80 65 80 - -
8 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33

0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0

Zawartość lepiszcza,
minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2

*) 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:

d

650,2

ρ
α =

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiążącej i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne) [65]

Przesiew,   [% (m/m)]
Właściwość AC16W

KR3-KR6
AC22W

KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do

31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50

0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawartość lepiszcza, minimum*)

Bmin3,0 Bmin3,0
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej
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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:

d

650,2

ρ
α =

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,  KR1
÷ KR2 (projektowanie empiryczne) [65]

Właściwość

Warunki
zagęszczania wg

PN-EN
13108-20 [48]

Metoda i warunki badania AC11W AC16W

Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33],
p. 4

Vmin3,0

Vmax6,0

Vmin3,0

Vmax6,0

Wolne
przestrzenie
wypełnione
lepiszczem

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

VFBmin65

VFBmin80

VFBmin60

VFBmin80

Zawartość
wolnych
przestrzeni w
mieszance
mineralnej

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

VMAmin16 VMAmin16

Odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C

z jednym cyklem
zamrażania,

badanie w 15°C

ITSR80 ITSR80

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, przy
ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie empiryczne) [65]

Właściwość

Warunki
zagęszczania wg

PN-EN
13108-20  [48]

Metoda i warunki badania AC16W AC22W

Zawartość wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin4,0

Vmax7,0

Vmin4,0

Vmax7,0

Odporność na
deformacje trwałe

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60oC, 10 000 cykli

[38]

WTSAIR0,3

PRDAIR5,0

WTSAIR0,3

PRDAIR5,0

Odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrażania,

badanie w 15°C

ITS80 ITSR80

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, przy
ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie empiryczne) [65]

Właściwość

Warunki
zagęszczania wg

PN-EN
13108-20  [48]

Metoda i warunki badania AC16P AC22P

Zawartość wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmin4,0

Vmax7,0

Vmin4,0

Vmax7,0
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Odporność na
deformacje trwałe

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli

[38]

WTSAIR0,1

PRDAIR3,0

WTSAIR0,1

PRDAIR3,0

Odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrażania,

badanie w 15°C

ITSR80 ITSR80

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Właściwość

Warunki
zagęszczania wg

PN-EN
13108-20  [48]

Metoda i warunki badania AC16P AC22P

Zawartość wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33], p. 4
Vmin3,0

Vmax7,0

Vmin3,0

Vmax7,0

Odporność na
deformacje trwałe

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60oC, 10 000 cykli

[38]

WTSAIR0,3

PRDAIR5,0

WTSAIR0,3

PRDAIR5,0

Odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40oC z

jednym cyklem zamrażania,
badanie w 15oC

ITSR80 ITSR80

Sztywność
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
temp.10oC, częstość 10Hz

Smin9000 Smin9000

Odporność na
zmęczenie, kate-goria
nie niższa niż

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
temp.10oC, częstość 10Hz

ε6-115 ε6-115

Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,
przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Właściwość

Warunki
zagęszczania wg

PN-EN
13108-20  [48]

Metoda i warunki badania AC16P AC22P

Zawartość wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin4,0

Vmax7,0

Vmin4,0

Vmax7,0

Odporność na
deformacje trwałe

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli

[38]

WTSAIR0,1

PRDAIR3,0

WTSAIR0,1

PRDAIR3,0

Odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrażania,

badanie w 15°C

ITSR80 ITSR80

Sztywność
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
temp.10°C, częstość 10Hz

Smin11000 Smin11000

Odporność na
zmęczenie, kate-goria
nie niższa niż

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
temp.10°C, częstość 10Hz

ε6-115 ε6-115
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o
więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy
najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.

Tablica 12. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50

Asfalt 50/70

PMB 25/55-60

od 155 do 195

od 140 do 180

od 140 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników,
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą  z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein.

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane
z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą
4-metrową lub równoważną metodą) [65]

Klasa drogi Element nawierzchni
Maksymalna nierówność

podłoża pod warstwę
wiążącą [mm]

A, S,
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i
wyłączania 9

GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza 10

G
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania,
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 10

Z, L, D Pasy ruchu 12

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
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Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7.

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych
do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.

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 PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat
technicznych.

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.

5.5. Próba technologiczna

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki.

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.

5.6. Odcinek próbny

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy.

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.

5.7. Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.

Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2,
przy czym:

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego
przez zmianę organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiążącej lub wyrównawczej z
betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia  [°C]
Rodzaj robót

przed przystąpieniem do robót w czasie robót

Warstwa wiążąca 0 +2

Warstwa wyrównawcza 0 +2

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Właściwości warstwy AC [65]

Typ i wymiar mieszanki
Projektowana

grubość warstwy
technologicznej

[cm]

Wskaźnik
zagęszczenia

[%]

Zawartość wolnych
przestrzeni w warstwie

[%(v/v)]

AC11W,  KR1÷KR2 E) 4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0

AC16W,  KR1÷KR2 E) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0

AC16P,  KR3÷KR6 E) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0

AC22P,  KR3÷KR6 E) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0

AC16P,  KR3÷KR4 F) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0

AC22P,  KR3÷KR4 F) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0

AC16P,  KR5÷KR6 F) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0

AC22P,  KR5÷KR6 F) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0
E) projektowanie empiryczne,
F) projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.

5.9. Połączenia technologiczne

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6
[65].
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:
64. badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
65. badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia,
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3.

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13 [36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj badań kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badań

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartość lepiszcza
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1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaźnik zagęszczenia a)

2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Równość
2.4 Grubość lub ilość materiału
2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a)

2.6 Właściwości przeciwpoślizgowe
a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni

jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać
zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrażowe

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie
wykonywało badań kontrolnych.

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.

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 warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt
8.8 [65].

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.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o
wartości podane w tablicy 17.

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
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Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000

m2 lub
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia

większa niż 1000 m2 lub
≤ 10

2.  –  mały odcinek budowy ≤ 15

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem,

wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej
warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷
15%

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 15. Dotyczy to każdego
pojedynczego oznaczenia danej właściwości.

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla 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 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana
równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne [67].

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina.
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach,
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o
± 5 cm.

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie niedotrzymania

wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− 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 OST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej
OST)

2.PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i
alkaliów w cemencie

3.PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4.PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego
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5.PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –
Metoda przesiewania

6.PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości

7.PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu
ziaren – Wskaźnik kształtu

8.PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych

9.PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa

10.PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym

11.PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

12.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie

13.PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości

14.PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

15.PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

16.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości

17.PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna

18.PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie
polerowalności kamienia

19.PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

20.PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania

21.PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
22.PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda

Pierścień i Kula
23.PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
24.PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie
25.PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
26.PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
27.PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
28.PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
29.PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
30.PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda

destylacyjna
31.PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

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

32.PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną

33.PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

34.PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
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35.PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę

36.PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury

37.PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza

38.PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 22: Koleinowanie

39.PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek

40.PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych

41.PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym

42.PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43.PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
44.PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
45.PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie
46.PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
47.PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy
48.PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
49.PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1:

Badanie metodą Pierścienia i Kuli
50.PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2:

Liczba bitumiczna
51.PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów

modyfikowanych
52.PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie

modyfikowanych asfaltów
53.PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą

pomiaru ciągliwości
54.PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu

wahadłowego
55.PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów –

Metoda z duktylometrem
56.PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
57.PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
58.PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59.PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych

polimerami
60.PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
61.PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
62.PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą

otwartego tygla Clevelanda
63.PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

a) WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń
na drogach publicznych, Warszawa 2008

b) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
c) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

d) 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)



89

e) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D – 05.03.05a
NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA ŚCIERALNA
WG  PN-EN

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej remontu drogi  powiatowej nr 2029W od
drogi 2050W –Sza ńków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65]
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR4
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
ruchu

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm

KR 1-2

KR 3-4

AC5S, AC8S, AC11S

AC8S, AC11S

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.

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. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany –
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
PMB – polimeroasfalt,
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),
C – kationowa emulsja asfaltowa,
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined;

producent może jej nie określać),
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany),
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości,
MOP – miejsce obsługi podróżnych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować
inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1 – KR2
AC5S, AC8S,

AC11S 50/701),   70/100

KR3 – KR4 AC8S, AC11S 50/70 1)

PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65

3) Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna
temperatura nawierzchni wynosi poniżej -28°C (region północno-wschodni i tereny
podgórskie)

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Rodzaj asfaltu
Lp. Właściwości

Metoda
badania 50/70 70/100

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51

3 Temperatura zapłonu,
nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 230 230

4 Zawartość składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niż

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
nie więcej niż

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8

6 Pozostała penetracja po
% PN-EN 1426 [21] 50 46
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starzeniu, nie mniej niż
7 Temperatura mięknienia po

starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427 [22] 48 45

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE
8 Zawartość parafiny,

nie więcej niż % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2

9 Wzrost temp. mięknienia po
starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 [22] 9 9

10 Temperatura łamliwości
Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie
asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C
oraz układ cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3.

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i
odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.

2.4. Środek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie
wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość
przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach

określonych przez producenta.

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować:

f) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
g) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach określonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
– układarka, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
– skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– lekka rozsypywarka kruszywa,
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– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
– sprzęt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu.
Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może
zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej  AC11S.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej
dla KR1-KR2 [65]

Przesiew,   [% (m/m)]
Właściwość

AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do

16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100

8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60

0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0

Zawartość lepiszcza,
minimum*) Bmin7,0 Bmin6,6 Bmin6,4

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR1 ÷ KR2
[65]

Właściwość
Warunki

zagęszczania wg
PN-EN

13108-20 [48]

Metoda i warunki badania AC5S AC8S AC11S
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Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8 [33],
p. 4

Vmin1,0

Vmax3,0

Vmin1,0

Vmax3,0

Vmin1,0

Vmax3,0

Wolne
przestrzenie
wypełnione
lepiszczem

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

VFBmin78

VFBmin89

VFBmin78

VFBmin89

VFBmin75

VFBmin89

Zawartość
wolnych
przestrzeni
w mieszance
mineralnej

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

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

VMAmin16 VMAmin16 VMAmin16

Odporność na
działanie wody

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeń

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z

jednym cyklem
zamrażania,

badanie w 15°C

ITSR90 ITSR90
ITSR90

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna
być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej
tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.

Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70

Asfalt 70/100
PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

od 140 do 180

od 140 do 180
od 130 do 180

od 130 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z
zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein.

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z
pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana równość
podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-
metrową lub równoważną metodą) [65]
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Klasa drogi Element nawierzchni
Maksymalna nierówność

podłoża pod warstwę
ścieralną [mm]

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i
wyłączania 6

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza 8

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania,
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 8

Z, L, D Pasy ruchu 9

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
 Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez

frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)

należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.

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
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia  [°C]Rodzaj robót przed przystąpieniem do robót w czasie robót

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13.

Tablica 13. Właściwości warstwy AC [65]

Typ i wymiar
mieszanki

Projektowana grubość
warstwy

technologicznej [cm]

Wskaźnik
zagęszczenia

[%]

Zawartość wolnych
przestrzeni w warstwie

[%(v/v)]

AC5S,     KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0

AC8S,     KR1-KR2 2,5 ÷ 5,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0

AC11S,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0

AC8S,     KR3-KR4 2,5÷4,5 ≥ 97 2,0÷5,0

AC11S,   KR3-KR4 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0÷5,0



96

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.6. Połączenia technologiczne

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 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 – Inspektora).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor może zdecydować
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor może przeprowadzić badania
kontrolne według pktu 6.3.3.

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13

[36]),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się
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Inspektor 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 14.

Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badań

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartość lepiszcza
1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaźnik zagęszczenia a)

2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Równość
2.4 Grubość lub ilość materiału
2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a)

2.6 Właściwości przeciwpoślizgowe
a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie

potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie
zabudowy)

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.

Inspektor i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie
może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinków częściowych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrażowe

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze
strony Inspektora 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 warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].
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.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubość warstwy

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15.

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy
przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor 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.
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Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000

m2 lub
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia

większa niż 1000 m2 lub
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2

≤ 10

2.  –  mały odcinek budowy lub
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 ≤ 15

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem,

wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej
warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷
15%

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 13. Dotyczy to każdego pojedynczego
oznaczenia danej właściwości.

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 13, nie może
wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów

należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest
określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie
równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m.
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne [67].

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 17. Badanie wykonuje
się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed upływem
okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni
Wartości odchyleń

równości poprzecznej
[mm]

A, S
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania
i wyłączania ≤ 6
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GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza ≤ 8

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

≤ 8

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej
o więcej niż ± 5 cm.

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5
cm.

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam
i wykruszeń.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC).

 8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 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 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej OST)

2.PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i



100

alkaliów w cemencie
3.PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4.PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego
5.PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego –

Metoda przesiewania
6.PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za

pomocą wskaźnika płaskości
7.PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren

– Wskaźnik kształtu
8.PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości

ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych

9.PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa

10.PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek
– Badania błękitem metylenowym

11.PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania
odporności na rozdrabnianie

13.PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości

14.PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza

15.PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

16.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie
gęstości ziaren i nasiąkliwości

17.PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie
gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna

18.PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie
polerowalności kamienia

19.PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

20.PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania

21.PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
22.PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień

i Kula
23.PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych

– Metoda destylacji azeotropowej
24.PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych

oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie
25.PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
26.PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
27.PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
28.PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
29.PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
30.PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda

destylacyjna
31.PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

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

32.PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną

33.PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni

34.PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
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35.PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę

36.PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 13: Pomiar temperatury

37.PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza

38.PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 22: Koleinowanie

39.PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 27: Pobieranie próbek

40.PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych

41.PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym

42.PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43.PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
44.PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
45.PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie
46.PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym
47.PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy
48.PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu
49.PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1:

Badanie metodą Pierścienia i Kuli
50.PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2:

Liczba bitumiczna
51.PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów

modyfikowanych
52.PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie

modyfikowanych asfaltów
53.PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą

pomiaru ciągliwości
54.PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu

wahadłowego
55.PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów –

Metoda z duktylometrem
56.PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
57.PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
58.PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
59.PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych

polimerami
60.PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
61.PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
62.PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą

otwartego tygla Clevelanda
63.PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

66. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń
na drogach publicznych, Warszawa 2008
67. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
68. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

69. 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)
70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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D - 10.07.01

ZJAZDY  DO  GOSPODARSTW
I  NA  DROGI  BOCZNE

 
1. WST ĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s ą wymagania dotycz ące wykonania i
odbioru zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne, w   ramach
remontu drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W – Szańków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana  jako d okument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1

1.3. Zakres robót obj ętych ST

1.3.1.  1.3.1. Zakres stosowania zjazdów
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą wykonywania zjazdów do

gospodarstw i na drogi boczne.

1.3.2.  1.3.2. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Niniejsza ST dotyczy konstrukcji nawierzchni najcz ęściej stosowanych przy
wykonywaniu zjazdów (KPED - typowe konstrukcje nawi erzchni na zjazdach) [1].
1.4. Okre ślenia podstawowe

1.4.1.  1.4.1. Zjazd - urz ądzone miejsce dost ępu do drogi, którego lokalizacja wynika z
potrzeb obsługi przyległego terenu i jest uzgodnion a z zarz ądem drogi. W zale żności od
pełnionej funkcji, rozró żnia si ę dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne.

1.4.2.  1.4.2. Zjazd publiczny - urz ądzone miejsce dost ępu do drogi z drogi bocznej lub
obiektu, w którym jest prowadzona działalno ść gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia
dost ęp z/do parkingu, stacji paliw, obiektów gastronomic znych, obiektów przemysłowych
lub innych obiektów ogólnodost ępnych.

1.4.3.  1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsc e dost ępu do drogi z obiektu,
który jest u żytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia  dost ęp do
pojedynczych posesji, zabudowa ń gospodarczych, na pole lub do innych obiektów
użytkowanych indywidualnie.

1.4.4.  1.4.4. .Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00 .00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ”.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały do konstrukcji nawierzchni zjazdów

Materiały u żyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazd ach powinny
odpowiada ć wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich OST:

−−−− -      materiały do nawierzchni z mieszanek mineral no-bitumicznych, wymagania wg OST
D-05.03.05 „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu micznych wytwarzanych na gor ąco”,

−−−− -      materiały do nawierzchni tłuczniowej, wymaga nia wg ST D-05.02.01 „Nawierzchnie
tłuczniowe”,

−−−− -      materiały do nawierzchni brukowcowej, wymaga nia wg ST D-05.02.02 „Nawierzchnie
brukowcowe”,

−−−− -      materiały do nawierzchni powierzchniowo poje dynczo utrwalanej, wymagania wg ST
D-05.03.09 „Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana”,
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−−−− -      materiały do podbudowy z gruntu stabilizowan ego cementem, wymagania wg ST D-
04.05.01 „Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizo wanego cementem”,

−−−− -      materiały do podbudowy z chudego betonu, wym agania wg ST D-04.06.00 „Podbudowa
z chudego betonu”,

−−−− -      materiały do podbudowy z tłucznia, wymagania  wg ST D-04.04.04 „Podbudowa z
tłucznia”,

−−−− -      materiały do podbudowy z kruszywa naturalneg o stabilizowanego mechanicznie,
wymagania wg ST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa na turalnego”,

−−−− -      materiały do podbudowy z kruszywa łamanego s tabilizowanego mechanicznie,
wymagania wg ST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa ła manego”.

2.3. Materiały do wykonania przepustów

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano  wykonanie przepustów pod
zjazdami, to materiały u żyte do ich wykonania powinny odpowiada ć wymaganiom ST D-
06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”.
2.4. Materiały do robót wyko ńczeniowych

Materiały do umocnienia skarp i rowów przy wykonywa niu zjazdów powinny odpowiada ć
wymaganiom ST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów przez humusowanie, obsianie,
darniowanie”.
3. sprz ęt

Wymagania ogólne dotycz ące sprz ętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania zjazdów nale ży stosowa ć ten rodzaj sprz ętu, który został podany w

punkcie 3 odpowiednich ST:

−−−− -      sprz ęt do wykonania robót ziemnych, według ST D-02.00.00  „Roboty ziemne”,

−−−− -      sprz ęt do wykonania robót nawierzchniowych, według odpow iednich ST,
wymienionych w punkcie 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej,

−−−− -      sprz ęt do wykonywania przepustów pod zjazdami, według ST  D-06.02.01 „Przepusty
pod zjazdami”,

−−−− -      sprz ęt do wykonania umocnienia skarp i rowów, według ST D-06.01.01 „Umocnienie
skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, darniowa nie”.

4. transport

Wymagania ogólne dotycz ące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania o gólne”.
Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazd ów powinien odpowiada ć

wymaganiom według punktu 4 odpowiednich OST, wymien ionych w punktach 2.2 - 2.4
niniejszej specyfikacji technicznej.
5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST D-M-00 .00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst ąpieniem do wła ściwych robót nale ży wykona ć roboty przygotowawcze
zgodnie z wymogami podanymi w ST D-01.00.00 „Roboty  przygotowawcze”.
5.3. Wykonanie przepustów pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami nale ży wykona ć zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”.
5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdów na drogi boczne powinny by ć z zasady wykonywane
mechanicznie. Przy budowie zjazdów do gospodarstw, gdzie wyst ępuje niewielki zakres
robót, roboty ziemne mog ą by ć wykonywane r ęcznie.

Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiada ć wymaganiom ST D-02.00.00 „Roboty
ziemne”.
5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdów

Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiada ć wymaganiom według odpowiednich
OST, wymienionych w punkcie 2.2.
5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez humusowani e, obsianie i ewentualne
darniowanie powinno odpowiada ć wymaganiom ST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów  przez
humusowanie, obsianie, darniowanie”.
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6. kontrola jako ści robót

6.1. Sprawdzenie prawidłowo ści robót przygotowawczych

Kontrola jako ści robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich  zgodno ści z:
a)  a)     dokumentacj ą projektow ą - na podstawie ogl ędzin i pomiarów,
b)  b)    wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.
6.2. Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania przepustów pod zjazdami

Kontrola jako ści wykonania przepustów pod zjazdami polega na spra wdzeniu zgodno ści
z dokumentacj ą projektow ą  na podstawie ogl ędzin i pomiarów oraz zgodno ści z wymaganiami
wg OST D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”.
6.3. Sprawdzenie prawidłowo ści wykonania robót ziemnych

Kontrola jako ści robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodno ści z:
a)  a)     dokumentacj ą projektow ą - na podstawie ogl ędzin i pomiarów,
b)  b)    wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 „Wykonan ie wykopów w gruntach I - V kat.” i

OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”.
6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdów

Kontrola jako ści wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodno ści z:
a)  a)     dokumentacj ą projektow ą w zakresie: grubo ści konstrukcji nawierzchni,

szeroko ści, rz ędnych wysoko ściowych i spadków poprzecznych,
b)  b)    wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST.
6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdów

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywa ć wi ększych odchyle ń w zakresie cech
geometrycznych zjazdów ni ż to podano w tablicy 1.
 
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów

 Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia

ulepszona
Nawierzchnia
nieulepszona

Szeroko ść, cm ± 5 +10  i  -5

Równość podłu żna, mm 9 12
Równość poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % ± 0,5 ± 1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm ± 5 ± 10
Grubo ść konstrukcji nawierzchni *) , cm ± 0,5 ± 2,0
*) Odchylenia grubo ści konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla
ł ącznej grubo ści warstw
 
6.6. Ocena wyników bada ń

Wszystkie materiały musz ą spełnia ć wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazuj ą odst ępstwa od postanowie ń OST, powinny

być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodno ści z OST, a po przeprowadzeniu bada ń
i pomiarów mog ą by ć ponownie przedstawione do akceptacji In żyniera.
7. obmiar robót

Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu,
zgodnie z  dokumentacj ą projektow ą i pomiarami w terenie.
8. odbiór robót

Roboty obj ęte niniejsz ą ST podlegaj ą:
a)  a)     odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, który powinien by ć

dokonany po wykonaniu:

−−−− -      prac pomiarowych,

−−−− -      robót przygotowawczych,

−−−− -      robót ziemnych i ewentualnie przepustów,
b)  b)    odbiorowi ko ńcowemu,
c)  c)     odbiorowi ostatecznemu.
9. podstawa płatno ści

Płatno ść za m 2 (metr kwadratowy) zjazdu nale ży przyjmowa ć zgodnie z obmiarem i
ocen ą jako ści wykonanych  robót na podstawie wyników pomiarów i bada ń laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:
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−−−− -      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−−−− -      dostarczenie potrzebnych materiałów,

−−−− -      wykonanie robót ziemnych i ewentualnie przep ustów,

−−−− -      wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzch ni i ewentualnie podbudowy),

−−−− -      wykonanie robót wyko ńczeniowych,

−−−− -      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. przepisy zwi ązane

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich OST, przywoł anych w niniejszej ogólnej
specyfikacji technicznej.

Dodatkowo obowi ązuje:
1.  1.     KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogo wych, CBPBDiM „Transprojekt”,

Warszawa 1979-82.
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D - 06.03.01

ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE ISTNIEJ ĄCYCH  POBOCZY
1. WST ĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) s ą wymagania dotycz ące
wykonania i odbioru robót zwi ązanych ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy
gruntowych, w  ramach remontu drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W –
Szańków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana  jako d okument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót
zwi ązanych ze ścinaniem zawy żonych poboczy i uzupełnianiem zani żonych poboczy.
1.4. Okre ślenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cz ęść korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymani a si ę
pojazdów, umieszczenia urz ądze ń bezpiecze ństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
słu żąca jednocze śnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskan ego w czasie ścinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonan ia uzupełnienia poboczy poło żone poza
pasem drogowym.

1.4.4. Pozostałe okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt
1.5.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów

Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia pobo czy podano w OST D-05.01.00
„Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
3. SPRZ ĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano wST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
3.
3.2. Sprz ęt do ścinania i uzupełniania poboczy

Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania robót okre ślonych w niniejszej OST powinien
wykaza ć si ę możliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu:

−−−− -      zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,

−−−− -      równiarek z transporterem ( ścinarki poboczy),

−−−− -      równiarek do profilowania,

−−−− -      ładowarek czołowych,

−−−− -      walców,

−−−− -      płytowych zag ęszczarek wibracyjnych,
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−−−− -      przewo źnych zbiorników na wod ę.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport materiałów

Przy wykonywaniu robót okre ślonych w niniejszej ST, mo żna korzysta ć z dowolnych
środków transportowych przeznaczonych do przewozu gr untu.
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. Ścinanie poboczy

Ścinanie poboczy mo że by ć wykonywane r ęcznie, za pomoc ą łopat lub sprz ętem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Ścinanie poboczy nale ży przeprowadzi ć od kraw ędzi pobocza do kraw ędzi nawierzchni,
zgodnie z zało żonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeczny m.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy nale ży wywie źć na odkład.
Miejsce odkładu nale ży uzgodni ć z In żynierem.

Grunt pozostały w poboczu nale ży spulchni ć na gł ęboko ść od 5 do 10 cm, doprowadzi ć
do wilgotno ści optymalnej poprzez dodanie wody i zag ęści ć.

Wskaźnik zag ęszczenia okre ślony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi ć co
najmniej 0,98 maksymalnego zag ęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie  z PN-
B-04481 [1].
5.3. Uzupełnianie poboczy

W przypadku wyst ępowania ubytków (wgł ębie ń) i zani żenia w poboczach nale ży je
uzupełni ć materiałem o wła ściwo ściach podobnych do materiału, z którego zostały pob ocza
wykonane.

Miejsce, w którym wykonywane b ędzie uzupełnienie, nale ży spulchni ć na gł ęboko ść od
2 do 3 cm, doprowadzi ć do wilgotno ści optymalnej, a nast ępnie uło żyć w nim warstw ę
materiału uzupełniaj ącego w postaci mieszanek optymalnych okre ślonych w OST D-05.01.01
„Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotno ść optymaln ą i maksymaln ą g ęsto ść szkieletu
gruntowego mieszanek nale ży okre śli ć laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagęszczenie uło żonej warstwy materiału uzupełniaj ącego nale ży prowadzi ć od
kraw ędzi poboczy w kierunku kraw ędzi nawierzchni. Rodzaj sprz ętu do zag ęszczania musi
być zaakceptowany przez In żyniera. Zag ęszczona powierzchnia powinna by ć równa, posiada ć
spadek poprzeczny zgodny z zało żonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada ć
śladów po przej ściu walców lub zag ęszczarek.

Wskaźnik zag ęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien  wynosi ć co
najmniej 0,98 maksymalnego zag ęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z  PN-B-
04481 [1].
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ”
pkt 6.
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gru ntów proponowanych
do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skł ad mieszanki według OST D-05.01.00
„Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 „Nawierzchn ia gruntowa naturalna”.
6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w
tablicy 1.
 
 
Tablica 1. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów

 
Lp.

 
Wyszczególnienie bada ń

Częstotliwo ść bada ń
Minimalna liczba bada ń na
dziennej działce roboczej
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1 Uziarnienie mieszanki
uzupełniaj ącej

2 próbki

2 Wilgotno ść optymalna mieszanki
uzupełniaj ącej 2 próbki

3 Wilgotno ść optymalna gruntu w
ści ętym poboczu 2 próbki

4 Wskaźnik zag ęszczenia na
ścinanych lub uzupełnianych
poboczach

2 razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy

Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów po zako ńczeniu robót podano w tablicy 2.

 

Tablica 2. Cz ęstotliwo ść oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy

 Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz ęstotliwo ść
pomiarów

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Równość podłu żna

3 Równość poprzeczna
co 50 m

 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by ć zgodne z dokumentacj ą projektow ą, z
tolerancj ą ± 1%.

6.4.2. Równo ść poboczy

Nierówno ści podłu żne i poprzeczne nale ży mierzy ć łat ą 4-metrow ą wg BN-68/8931-04
[2].  Maksymalny prze świt pod łat ą nie mo że przekracza ć 15 mm.
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

Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.0 0 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami

In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m 2 robót obejmuje:

−−−− -      prace pomiarowe i przygotowawcze,

−−−− -      oznakowanie robót,

−−−− -      ści ęcie poboczy i zag ęszczenie podło ża,

−−−− -      odwiezienie gruntu na odkład,

−−−− -      dostarczenie materiału uzupełniaj ącego,

−−−− -      rozło żenie materiału,

−−−− -      zag ęszczenie poboczy,

−−−− -      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI ĄZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania labora toryjne
2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni planografem i łat ą
3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wska źnika zag ęszczenia gruntu.
10.2. Inne materiały

4.  Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe r oboty ziemne.
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D-08.05.01

ŚCIEKI   Z   PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTÓW  BETONOWYCH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych w  ramach
remontu drogi  powiatowej nr 2029W od drogi 2050W – Szańków – do drogi Nr 19

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana  jako d okument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
−−−− ścieków ulicznych przykrawężnikowych,
−−−− ścieków ulicznych międzyjezdniowych,
−−−− ścieków terenowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni,
na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp.

1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia wód
opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych.

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

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

2.2. Krawężniki

Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]   i BN-80/6775-03/04 [10].
2.3. Beton na ławę

Beton na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeżeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z

kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.5. Cement

Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6].
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2.7. Piasek

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków przykrawężnikowych,
międzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny być
zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i kształtach wg „Katalogu
szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%.
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm.
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla przyjętej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,              o fakturze zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie

powinna przekraczać 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:

−−−− na długości ± 10 mm,
−−−− na wysokości i szerokości ±   3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771-04 [8].

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 robót

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:
−−−− 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów

Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

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. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku zgodnie z
dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę.

5.3. Wykop pod ławę

Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją i PN-B-06050 [1].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawężnik jest ława z
oporem. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła.
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Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna
wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co
najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4.1. Ława betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie ławy betonowej podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

5.4.2. Ława żwirowa

Wykonanie ławy żwirowej podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.
5.5. Ustawienie krawężników

Ustawienie krawężników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową oraz z
postanowieniami według OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów

Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5
cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z
projektowaną niweletą dna ścieku.

Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów
układanych na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie
betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy
betonowej.

Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu „korytkowego” wg KPED - karta
01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić.

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 wykonać badania materiałów przeznaczonych do
wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny obejmować wszystkie
właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Zakres badań

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy sprawdzać:
−−−− wykop pod ławę,
−−−− gotową ławę,
−−−− ustawienie krawężnika,
−−−− wykonanie ścieku.

6.3.2. Wykop pod ławę

Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie podłoża na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy

Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:
a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy,
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o           ± 1 cm na każde 100 m

ławy,
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c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

−−−− wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej,
−−−− szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej,
−−−− równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy                      a przyłożoną

czterometrową łatą.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężnika

Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają:
a) linia krawężnika w planie, która może się różnić o ± 1 cm od linii projektowanej na każde 100 m ustawionego

krawężnika,
b) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m ustawionego

krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m

długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż             1 cm pomiędzy powierzchnią krawężnika a
przyłożoną czterometrową łatą,

d) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, przy czym wymagane jest
całkowite wypełnienie badanej spoiny,

e) szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, która nie może być większa od 1
cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde     100 m wykonanego ścieku,
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która

może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym

wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych.
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 wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
−−−− wykop pod ławę,
−−−− wykonana ława,
−−−− wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:
−−−− prace pomiarowe i przygotowawcze,
−−−− dostarczenie materiałów,
−−−− wykonanie wykopu pod ławy,
−−−− wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem),
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−−−− wykonanie ławy (betonowej, żwirowej),
−−−− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
−−−− ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin,
−−−− ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin,
−−−− zalanie spoin bitumiczną masą zalewową,
−−−− zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika,
−−−− przeprowadzenie pomiarów i badań 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-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania

i ocena zgodności
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i
badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.


