SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
dotyczy wykonania:

„Przebudowy drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki –
granica powiatu w km 2+890 ÷ 3+963, dł. 1,073 km”

SPIS TREĝCI
1. WSTĉP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĉT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót drogowych w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki – granica
powiatu w km 2+890 ÷ 3+963, dł. 1,073 km.
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 objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objĊtych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
UĪyte w SST wymienione poniĪej okreĞlenia naleĪy rozumieü w kaĪdym przypadku nastĊpująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bĊdący budynkiem, stanowiący całoĞü techniczno-uĪytkową (droga)
albo jego czĊĞü stanowiącą odrĊbny element konstrukcyjny lub technologiczny.
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniĊty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. DługoĞü mostu - odległoĞü miĊdzy zewnĊtrznymi krawĊdziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych
z nadsypką - odległoĞü w Ğwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montaĪowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniĊcia po jego zakoĔczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczĊcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzĊdowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuĪący
do notowania zdarzeĔ i okolicznoĞci zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania poleceĔ i innej korespondencji technicznej pomiĊdzy InĪynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcą i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - czĊĞü korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez WykonawcĊ, upowaĪniona do kierowania robotami
i do wystĊpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.13. Konstrukcja noĞna (przĊsło lub przĊsła obiektu mostowego) - czĊĞü obiektu oparta na podporach mostowych,
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czĊĞü wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoĪenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. KsiąĪka obmiarów - akceptowany przez InĪyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
słuĪący do wpisywania przez WykonawcĊ obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeĔ, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąĪce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InĪyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbĊdne do
przeprowadzenia wszelkich badaĔ i prób związanych z oceną jakoĞci materiałów oraz robót.
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbĊdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InĪyniera/Kierownika projektu.
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuĪących do przejmowania i rozkładania obciąĪeĔ od ruchu
na podłoĪe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a)
Warstwa Ğcieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpoĞrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wiąĪąca - warstwa znajdująca siĊ miĊdzy warstwą Ğcieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłoĪenie
naprĊĪeĔ w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowĊ.
c)
Warstwa wyrównawcza - warstwa słuĪąca do wyrównania nierównoĞci podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czĊĞü nawierzchni słuĪąca do przenoszenia obciąĪeĔ od ruchu na podłoĪe. Podbudowa moĪe
składaü siĊ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna czĊĞü podbudowy spełniająca funkcje noĞne w konstrukcji nawierzchni. MoĪe ona
składaü siĊ z jednej lub dwóch warstw.
f)
Podbudowa pomocnicza - dolna czĊĞü podbudowy spełniająca, obok funkcji noĞnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoĪa. MoĪe zawieraü warstwĊ mrozoochronną,
odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania
mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoĪliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leĪącej powyĪej.
i)
Warstwa odsączająca - warstwa słuĪąca do odprowadzenia wody przedostającej siĊ do nawierzchni.
1.4.21. Niweleta - wysokoĞciowe i geometryczne rozwiniĊcie na płaszczyĨnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnoĞü - zgodnoĞü wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeĞli
przedział tolerancji nie został okreĞlony - z przeciĊtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i związanych z nią urządzeĔ oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moĪe równieĪ obejmowaü teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urządzeĔ chroniących ludzi i Ğrodowisko przed uciąĪliwoĞciami powodowanymi przez ruch
na drodze.
1.4.26. Pobocze - czĊĞü korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeĔ
organizacji i bezpieczeĔstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuĪąca jednoczeĞnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
1.4.27. PodłoĪe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leĪący pod nawierzchnią do głĊbokoĞci przemarzania.
1.4.28. PodłoĪe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoĪa, leĪąca bezpoĞrednio pod nawierzchnią, ulepszona
w celu umoĪliwienia przejĊcia ruchu budowlanego i właĞciwego wykonania nawierzchni.
1.4.29. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bĊdąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.31. PrzedsiĊwziĊcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuĪnym) istniejącego
połączenia.
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniĊtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wĊdrówek zwierząt dziko Īyjących lub urządzeĔ technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element Ğrodowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wĊdrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czĊĞü dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacjĊ,
charakterystykĊ i wymiary obiektu bĊdącego przedmiotem robót.
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoĪe składaü siĊ z pełnej Ğciany, słupów lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyĔ, komór.
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. RozpiĊtoĞü teoretyczna - odległoĞü miĊdzy punktami podparcia (łoĪyskami), przĊsła mostowego.
1.4.39. SzerokoĞü całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległoĞü miĊdzy zewnĊtrznymi krawĊdziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuĪnej, obejmuje całkowitą szerokoĞü konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.40. SzerokoĞü uĪytkowa obiektu - szerokoĞü jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu
oraz szerokoĞü chodników mierzona w Ğwietle porĊczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.41. ĝlepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich iloĞci (przedmiarem) w kolejnoĞci technologicznej ich
wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udostĊpniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące czĊĞü terenu budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagłĊbiony poniĪej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - czĊĞü przedsiĊwziĊcia budowlanego, stanowiąca odrĊbną całoĞü konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uĪytkowych. Zadanie moĪe polegaü na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej
lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoĞü wykonanych robót, bezpieczeĔstwo wszelkich czynnoĞci na terenie
budowy, metody uĪyte przy budowie oraz za ich zgodnoĞü z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie okreĞlonym w dokumentach kontraktowych przekaĪe Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjĊ i współrzĊdne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoĞü za ochronĊ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bĊdzie zawieraü rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzglĊdniającym podział na dokumentacjĊ projektową:
−
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentacjĊ projektową oraz projektową
dokumentacjĊ wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
−
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.3. ZgodnoĞü robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiającego stanowią czĊĞü umowy, a wymagania okreĞlone w choüby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie moĪe wykorzystywaü błĊdów lub opuszczeĔ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomiü Inspektora Nadzoru , który podejmie decyzjĊ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieĪnoĞci, wymiary podane na piĞmie są waĪniejsze od wymiarów okreĞlonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały bĊdą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane okreĞlone w dokumentacji projektowej i w SST bĊdą uwaĪane za wartoĞci docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach okreĞlonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
wykazywaü zgodnoĞü z okreĞlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczaü dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bĊdą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie
to na niezadowalającą jakoĞü elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów ( ciągi
piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aĪ do
zakoĔczenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy. W zaleĪnoĞci od potrzeb i postĊpu robót projekt organizacji ruchu powinien byü na bieĪąco
aktualizowany przez WykonawcĊ. KaĪda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kaĪdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bĊdzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, Ğwiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeĔstwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widocznoĞci w dzieĔ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające bĊdą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest włączony w cenĊ
kontraktową.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aĪ do
zakoĔczenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bĊdzie utrzymywaü tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, porĊcze, oĞwietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Ğrodki niezbĊdne do ochrony robót,
wygody społecznoĞci i innych.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieĞci publicznie przed ich rozpoczĊciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloĞciach okreĞlonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, których treĞü bĊdzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bĊdą utrzymywane
przez WykonawcĊ w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest włączony w cenĊ
kontraktową.
1.5.5. Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znaü i stosowaü w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
Ğrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaĔczania robót Wykonawca bĊdzie:
a) utrzymywaü teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmowaü wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie siĊ do przepisów i norm dotyczących ochrony
Ğrodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bĊdzie unikaü uszkodzeĔ lub uciąĪliwoĞci dla osób lub dóbr
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w nastĊpstwie jego sposobu działania.
Stosując siĊ do tych wymagaĔ bĊdzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacjĊ baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) Ğrodki ostroĪnoĞci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moĪliwoĞcią powstania poĪaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoĪarowa
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisy ochrony przeciwpoĪarowej.
Wykonawca bĊdzie utrzymywaü, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzĊt
przeciwpoĪarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne bĊdą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostĊpem osób trzecich.
Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poĪarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie bĊdą dopuszczone do uĪycia.
Nie dopuszcza siĊ uĪycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stĊĪeniu wiĊkszym od
dopuszczalnego, okreĞlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uĪyte do robót bĊdą miały aprobatĊ techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkĊ, jednoznacznie okreĞlającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na Ğrodowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoĔczeniu robót ich szkodliwoĞü
zanika (np. materiały pylaste) mogą byü uĪyte pod warunkiem przestrzegania wymagaĔ technologicznych wbudowania.
JeĪeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaü zgodĊ na uĪycie tych materiałów od
właĞciwych organów administracji paĔstwowej.

JeĪeli Wykonawca uĪył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uĪycie
spowodowało jakiekolwiek zagroĪenie Ğrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własnoĞci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronĊ instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bĊdących właĞcicielami tych urządzeĔ potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właĞciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeĔ w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieĞciü w swoim harmonogramie rezerwĊ czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają byü wykonane w zakresie przełoĪenia instalacji i urządzeĔ podziemnych na terenie budowy i
powiadomiü Inspektora Nadzoru i właĞciciela urządzenia o zamiarze rozpoczĊcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych oraz bĊdzie z
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bĊdzie
odpowiadaü za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeĔ
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
JeĪeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca bĊdzie realizowaü roboty w
sposób powodujący minimalne niedogodnoĞci dla mieszkaĔców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnoĞcią.
Inspektor Nadzoru bĊdzie na bieĪąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiĊdzy Wykonawcą a
właĞcicielami nieruchomoĞci i dotyczących korzystania z własnoĞci i dróg wewnĊtrznych. JednakĪe, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiający nie bĊdzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie bĊdą one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciąĪeĔ osi pojazdów
Wykonawca bĊdzie stosowaü siĊ do ustawowych ograniczeĔ nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposaĪenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbĊdne zezwolenia i
uzgodnienia od właĞciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaĪdym
takim przewozie bĊdzie powiadamiał InĪyniera/Kierownika projektu. InĪynier/Kierownik projektu moĪe poleciü, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usuniĊte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąĪenie
osiowe nie bĊdą dopuszczone na ĞwieĪo ukoĔczony fragment budowy w obrĊbie terenu budowy i Wykonawca bĊdzie
odpowiadał za naprawĊ wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. BezpieczeĔstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisów dotyczących bezpieczeĔstwa i higieny
pracy.
W szczególnoĞci Wykonawca ma obowiązek zadbaü, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagaĔ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bĊdzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzĊt i
odpowiednią odzieĪ dla ochrony Īycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeĔstwa
publicznego.
Uznaje siĊ, Īe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagaĔ okreĞlonych powyĪej nie podlegają
odrĊbnej zapłacie i są uwzglĊdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bĊdzie odpowiadał za ochronĊ robót i za wszelkie materiały i urządzenia uĪywane do robót od
daty rozpoczĊcia do daty wydania potwierdzenia zakoĔczenia robót przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bĊdzie utrzymywaü roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byü prowadzone
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
JeĞli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru projektu
powinien rozpocząü roboty utrzymaniowe nie póĨniej niĪ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie siĊ do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znaü wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i bĊdzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieĔ podczas prowadzenia robót.
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü praw patentowych i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagaĔ prawnych odnoĞnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzĊtu,
materiałów lub urządzeĔ uĪytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły bĊdzie informowaü
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleĔ i inne odnoĞne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postĊpowania, obciąĪenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.13. RównowaĪnoĞü norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniaü mają
materiały, sprzĊt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bĊdą obowiązywaü postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są paĔstwowe lub odnoszą siĊ do konkretnego kraju lub regionu,
mogą byü równieĪ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyĪszy poziom wykonania niĪ
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
RóĪnice pomiĊdzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byü dokładnie opisane przez
WykonawcĊ i przedłoĪone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoĞciowe, budowle oraz inne pozostałoĞci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bĊdą uwaĪane za własnoĞü Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomiü Inspektora Nadzoru i postĊpowaü zgodnie z jego poleceniami. JeĪeli w
wyniku tych poleceĔ Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóĨnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuĪenie czasu wykonania robót i/lub wysokoĞü kwoty, o którą
naleĪy zwiĊkszyü cenĊ kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. ħródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego Ĩródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieĪ
odpowiednie Ğwiadectwa badaĔ laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego Ĩródła nie oznacza automatycznie, Īe wszelkie materiały z danego
Ĩródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badaĔ w celu wykazania, Īe materiały uzyskane z
dopuszczonego Ĩródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleĔ od właĞcicieli i odnoĞnych władz na pozyskanie materiałów ze
Ĩródeł miejscowych włączając w to Ĩródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyü Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczĊciem eksploatacji Ĩródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacjĊ zawierającą raporty z badaĔ
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodĊ wydobycia i selekcji, uwzglĊdniając aktualne
decyzje o eksploatacji, organów administracji paĔstwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za spełnienie wymagaĔ iloĞciowych i jakoĞciowych materiałów
pochodzących ze Ĩródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierĪawy i inne jakie okaĪą siĊ
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjĊte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
bĊdą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoĔczeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bĊdą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagaĔ umowy lub
wskazaĔ InĪyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bĊdzie prowadziü Īadnych wykopów w obrĊbie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Īe uzyska na to pisemną zgodĊ Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja Ĩródeł materiałów bĊdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez WykonawcĊ wywiezione z terenu budowy i złoĪone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeĞli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uĪycie tych
materiałów do innych robót, niĪ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartoĞciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
KaĪdy rodzaj robót, w którym znajdują siĊ nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc siĊ z jego nieprzyjĊciem, usuniĊciem i niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
JeĞli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moĪliwoĞü wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uĪyciem tego materiału, albo w okresie dłuĪszym, jeĞli bĊdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badaĔ
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moĪe byü póĨniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru projektu.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bĊdą one uĪyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakoĞü i właĞciwoĞci i były dostĊpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów bĊdą zlokalizowane w obrĊbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
WykonawcĊ i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĉT
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien byü zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadaü pod wzglĊdem typów i iloĞci wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku braku ustaleĔ w wymienionych wyĪej dokumentach, sprzĊt
powinien byü uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Liczba i wydajnoĞü sprzĊtu powinny gwarantowaü przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreĞlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
SprzĊt bĊdący własnoĞcią Wykonawcy lub wynajĊty do wykonania robót ma byü utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoĞci do pracy. Powinien byü zgodny z normami ochrony Ğrodowiska i przepisami dotyczącymi jego
uĪytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzĊtu do
uĪytkowania i badaĔ okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bĊdzie konserwowaü sprzĊt jak równieĪ naprawiaü lub wymieniaü sprzĊt niesprawny.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakoĞü wykonywanych robót i właĞciwoĞci przewoĪonych materiałów.
Liczba Ğrodków transportu powinna zapewniaü prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreĞlonymi w
dokumentacji projektowej, SST , w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bĊdą spełniaü wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oĞ i innych parametrów technicznych. ĝrodki transportu nie spełniające
tych warunków mogą byü dopuszczone przez Inspektora Nadzoru przywrócenia stanu pierwotnego uĪytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bĊdzie usuwaü na bieĪąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoĞü
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞü z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,
projektem organizacji robót opracowanym przez WykonawcĊ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoĞci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzĊdnymi okreĞlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piĞmie przez Inspektora Nadzoru.
BłĊdy popełnione przez WykonawcĊ w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usuniĊte przez WykonawcĊ
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaĪe siĊ skutkiem błĊdu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piĞmie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoĞci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoĞci za ich dokładnoĞü.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bĊdą oparte na
wymaganiach okreĞlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takĪe w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglĊdni wyniki badaĔ materiałów i robót, rozrzuty
normalnie wystĊpujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doĞwiadczenia z przeszłoĞci, wyniki badaĔ
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaĪaną kwestiĊ.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byü wykonywane przez WykonawcĊ w czasie okreĞlonym przez
Inspektora Nadzoru, pod groĨbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakoĞci
Wykonawca jest zobowiązany opracowaü i przedstawiü do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakoĞci. W programie zapewnienia jakoĞci Wykonawca powinien okreĞliü, zamierzony sposób
wykonywania robót, moĪliwoĞci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoĞci powinien zawieraü:
a) czĊĞü ogólną opisującą:
−
organizacjĊ wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
−
organizacjĊ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
−
sposób zapewnienia bhp.,
−
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
−
wykaz osób odpowiedzialnych za jakoĞü i terminowoĞü wykonania poszczególnych elementów robót,
−
system (sposób i procedurĊ) proponowanej kontroli i sterowania jakoĞcią wykonywanych robót,
−
wyposaĪenie w sprzĊt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleciü prowadzenie badaĔ),
−
sposób oraz formĊ gromadzenia wyników badaĔ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a takĪe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formĊ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czĊĞü szczegółową opisującą dla kaĪdego asortymentu robót:
−
wykaz maszyn i urządzeĔ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaĪeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
−
rodzaje i iloĞü Ğrodków transportu oraz urządzeĔ do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
−
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właĞciwoĞci w czasie transportu,
−
sposób i procedurĊ pomiarów i badaĔ (rodzaj i czĊstotliwoĞü, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeĔ, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
−
sposób postĊpowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoĞci robót
Celem kontroli robót bĊdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąü załoĪoną
jakoĞü robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolĊ robót i jakoĞci materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzĊt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbĊdne
do pobierania próbek i badaĔ materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moĪe zaĪądaü od Wykonawcy przeprowadzenia
badaĔ w celu zademonstrowania, Īe poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü pomiary i badania materiałów oraz robót z czĊstotliwoĞcią zapewniającą
stwierdzenie, Īe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badaĔ i ich czĊstotliwoĞü są okreĞlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam okreĞlone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewniü wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Ğwiadectwa, Īe wszystkie stosowane urządzenia i sprzĊt
badawczy posiadają waĪną legalizacjĊ, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
okreĞlających procedury badaĔ.
Inspektor Nadzoru bĊdzie przekazywaü Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągniĊciach
dotyczących urządzeĔ laboratoryjnych, sprzĊtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
JeĪeli niedociągniĊcia te bĊdą tak powaĪne, Īe mogą wpłynąü ujemnie na wyniki badaĔ, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uĪycie do robót badanych materiałów i dopuĞci je do uĪycia dopiero wtedy, gdy niedociągniĊcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usuniĊte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoĞü tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badaĔ materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki bĊdą pobierane losowo. Zaleca siĊ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, Īe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byü z jednakowym prawdopodobieĔstwem wytypowane
do badaĔ.
Inspektor Nadzoru mieü zapewnioną moĪliwoĞü udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek bĊdą dostarczone przez WykonawcĊ i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez WykonawcĊ do badaĔ wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bĊdą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bĊdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaü moĪna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badaĔ, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piĞmie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badaĔ
Wykonawca bĊdzie przekazywaü Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badaĔ jak najszybciej, nie
póĨniej jednak niĪ w terminie okreĞlonym w programie zapewnienia jakoĞci.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieliü mu niezbĊdnej
pomocy.
Inspektor Nadzoru powinien pobieraü próbki materiałów i prowadziü badania niezaleĪnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeĪeli wyniki tych badaĔ wykaĪą, Īe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze siĊ
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnoĞci materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoĪe
równieĪ zleciü, sam lub poprzez WykonawcĊ, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaĔ niezaleĪnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badaĔ i pobierania próbek poniesione
zostaną przez WykonawcĊ.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moĪe dopuĞciü do uĪycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeĔstwa wykazujący, Īe zapewniono zgodnoĞü z kryteriami technicznymi okreĞlonymi
na podstawie PN wprowadzających Europejskie Normy zharmonizowane PN-EN, a jeĪeli ich brak Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz właĞciwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklaracjĊ zgodnoĞci lub certyfikat zgodnoĞci z: PN-EN
−
Polską Normą lub
−
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeĪeli nie są
objĊte certyfikacją okreĞloną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaĪda partia dostarczona do
robót bĊdzie posiadaü te dokumenty, okreĞlające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadaü ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaĔ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badaĔ bĊdą dostarczone przez WykonawcĊ
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagaĔ bĊdą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i WykonawcĊ w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koĔca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoĞü za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bĊdą dokonywane na bieĪąco i bĊdą dotyczyü przebiegu robót, stanu
bezpieczeĔstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaĪdy zapis w dzienniku budowy bĊdzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuĪbowego. Zapisy bĊdą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpoĞrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bĊdą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InĪyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy naleĪy wpisywaü w szczególnoĞci:
−
datĊ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
−
datĊ przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
−
datĊ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoĞci i harmonogramów robót,
−
terminy rozpoczĊcia i zakoĔczenia poszczególnych elementów robót,
−
przebieg robót, trudnoĞci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
−
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
−
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
−
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czĊĞciowych i ostatecznych odbiorów
robót,
−
wyjaĞnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
−
stan pogody i temperaturĊ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
−
zgodnoĞü rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
−
dane dotyczące czynnoĞci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
−
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
−
dane dotyczące jakoĞci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaĔ z podaniem, kto je
przeprowadzał,
−
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
−
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaĞnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bĊdą przedłoĪone
InĪynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania siĊ.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjĊcia lub zajĊciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania siĊ. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnieĔ do wydawania poleceĔ Wykonawcy robót.
(2) KsiąĪka obmiarów
KsiąĪka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postĊpu kaĪdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siĊ w sposób ciągły w jednostkach przyjĊtych w kosztorysie i wpisuje
do ksiąĪki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci materiałów, orzeczenia o jakoĞci
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaĔ Wykonawcy bĊdą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoĞci. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny byü udostĊpnione na kaĪde
Īyczenie InĪyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Do dokumentów budowy zalicza siĊ, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastĊpujące dokumenty:
pozwolenie na realizacjĊ zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleĔ,
korespondencjĊ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bĊdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
ZaginiĊcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bĊdą zawsze dostĊpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
Īyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bĊdą wpisane do ksiąĪki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloĞciach podanych w Ğlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoĔczenia wszystkich robót. BłĊdne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piĞmie.
7.2. Zasady okreĞlania iloĞci robót i materiałów
DługoĞci i odległoĞci pomiĊdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bĊdą obmierzone poziomo wzdłuĪ
linii osiowej.
JeĞli SST właĞciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objĊtoĞci bĊdą wyliczone w m3 jako długoĞü
pomnoĪona przez Ğredni przekrój.
IloĞci, które mają byü obmierzone wagowo, bĊdą waĪone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.
7.3. Urządzenia i sprzĊt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bĊdą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzĊt pomiarowy zostaną dostarczone przez WykonawcĊ. JeĪeli urządzenia te lub sprzĊt
wymagają badaĔ atestujących to Wykonawca bĊdzie posiadaü waĪne Ğwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe bĊdą przez WykonawcĊ utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bĊdą przeprowadzone przed czĊĞciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takĪe w
przypadku wystĊpowania dłuĪszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza siĊ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza siĊ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bĊdą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objĊtoĞci bĊdą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiąĪki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą byü dołączone w formie oddzielnego
załącznika do ksiąĪki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
a)
b)
c)
d)

W zaleĪnoĞci od ustaleĔ odpowiednich SST, roboty podlegają nastĊpującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi czĊĞciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie iloĞci i jakoĞci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bĊdzie dokonany w czasie umoĪliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postĊpu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
GotowoĞü danej czĊĞci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór bĊdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póĨniej jednak niĪ w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
JakoĞü i iloĞü robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badaĔ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór czĊĞciowy
Odbiór czĊĞciowy polega na ocenie iloĞci i jakoĞci wykonanych czĊĞci robót. Odbioru czĊĞciowego robót
dokonuje siĊ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloĞci,
jakoĞci i wartoĞci.
Całkowite zakoĔczenie robót oraz gotowoĞü do odbioru ostatecznego bĊdzie stwierdzona przez WykonawcĊ
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piĞmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoĔczenia robót i przyjĊcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnoĞci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakoĞciowej na podstawie przedłoĪonych
dokumentów, wyników badaĔ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoĞci wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siĊ z realizacją ustaleĔ przyjĊtych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
Ğcieralnej lub robotach wykoĔczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoĞci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjĊ, Īe jakoĞü wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzglĊdnieniem tolerancji i nie ma wiĊkszego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeĔstwo ruchu, komisja dokona potrąceĔ, oceniając pomniejszoną
wartoĞü wykonywanych robót w stosunku do wymagaĔ przyjĊtych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowaü nastĊpujące dokumenty:
1.
dokumentacjĊ projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeĞli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,
2.
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3.
recepty i ustalenia technologiczne,

4.
dzienniki budowy i ksiąĪki obmiarów (oryginały),
5.
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaĔ i oznaczeĔ laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6.
deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.
opiniĊ technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badaĔ i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoĪenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oĞwietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właĞcicielom urządzeĔ,
9.
geodezyjną inwentaryzacjĊ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopiĊ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglĊdem przygotowania dokumentacyjnego nie bĊdą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisjĊ roboty poprawkowe lub uzupełniające bĊdą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuniĊciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny bĊdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglĊdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatnoĞci jest cena jednostkowa skalkulowana przez WykonawcĊ za jednostkĊ obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatnoĞci jest wartoĞü (kwota) podana przez
WykonawcĊ w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bĊdzie uwzglĊdniaü wszystkie czynnoĞci,
wymagania i badania składające siĊ na jej wykonanie, okreĞlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bĊdą obejmowaü:
−
robociznĊ bezpoĞrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
−
wartoĞü zuĪytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
−
wartoĞü pracy sprzĊtu wraz z towarzyszącymi kosztami,
−
koszty poĞrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
−
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleĪy wliczaü podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania siĊ do wymagaĔ warunków umowy i wymagaĔ ogólnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreĞlone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póĨniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaĪu i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póĨniejszymi zmianami).

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOĝCIOWYCH.
1. WSTĉP.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokoĞciowych w ramach
przebudowy drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki – granica powiatu w km 2+890 ÷ 3+963,
dł. 1,073 km.

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 objĊtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnoĞciami
umoĪliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz połoĪenia obiektów inĪynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokoĞciowych.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoĞciowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoĞciowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokoĞciowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoĞciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych.
Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokoĞciowych,
zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronĊ ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie
i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).
1.4. OkreĞlenia podstawowe.
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i koĔcowy punkt trasy.
1.4.2.Mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji i budynków, a takĪe sieci uzbrojenia terenu.
Pozostałe okreĞlenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w SST D.M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów.
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleĪy stosowaü pale drewniane z gwoĨdziem lub prĊtem stalowym, słupki betonowe
albo rury metalowe o długoĞci około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieü ĞrednicĊ
od 0,15 do 0,20 m i długoĞü od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleĪy stosowaü paliki drewniane Ğrednicy od 0,05 do 0,08 m i długoĞci około 0,30 m, a
dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe Ğrednicy 5 mm i długoĞci od 0,04 do 0,05 m.
„ĝwiadki” powinny mieü długoĞü około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĉT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokoĞciowych naleĪy stosowaü nastĊpujący sprzĊt:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− tyczki,

− łaty,
− taĞmy stalowe, szpilki.
SprzĊt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokoĞciowych powinien gwarantowaü uzyskanie
wymaganej dokładnoĞci pomiaru.
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 sprzĊtu i materiałów.
SprzĊt i materiały do odtworzenia trasy moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny byü wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąü od Zamawiającego dane zawierające lokalizacjĊ
i
współrzĊdne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadziü obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbĊdne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny byü wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaü Inspektora Nadzoru o wszelkich błĊdach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. BłĊdy te powinny byü usuniĊte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdziü czy rzĊdne terenu okreĞlone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi
rzĊdnymi terenu. JeĪeli Wykonawca stwierdzi, Īe rzeczywiste rzĊdne terenu istotnie róĪnią siĊ od rzĊdnych okreĞlonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomiü o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie
powinno byü zmieniane przed podjĊciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikające z róĪnic rzĊdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzĊdnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza,
Īe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąĪą WykonawcĊ.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą byü rozpoczĊte przed zaakceptowaniem wyników
pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty poĞrednie osi trasy muszą byü zaopatrzone w oznaczenia okreĞlające w
sposób wyraĨny i jednoznaczny charakterystykĊ i połoĪenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeĔ powinny
byü zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronĊ wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeĔ w czasie trwania robót. JeĪeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez WykonawcĊ Ğwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleĪą do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokoĞciowych.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny byü zastabilizowane w sposób trwały, przy uĪyciu pali
drewnianych lub słupków betonowych, a takĪe dowiązane do punktów pomocniczych, połoĪonych poza granicą robót
ziemnych. Maksymalna odległoĞü pomiĊdzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moĪe przekraczaü 500 m.
Zamawiający powinien załoĪyü robocze punkty wysokoĞciowe (repery robocze) wzdłuĪ osi trasy drogowej, a takĪe przy
kaĪdym obiekcie inĪynierskim.
Maksymalna odległoĞü miĊdzy reperami roboczymi wzdłuĪ trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosiü 500 metrów,
natomiast w terenie falistym i górskim powinna byü odpowiednio zmniejszona, zaleĪnie od jego konfiguracji.
Repery robocze naleĪy załoĪyü poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących.
Jako repery robocze moĪna wykorzystaü punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuĪ trasy drogowej. O ile
brak takich punktów, repery robocze naleĪy załoĪyü w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
RzĊdne reperów roboczych naleĪy okreĞlaü z taką dokładnoĞcią, aby Ğredni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy
od 4 mm/km, stosując niwelacjĊ podwójną w nawiązaniu do reperów paĔstwowych.
Repery robocze powinny byü wyposaĪone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraĨne i jednoznaczne okreĞlenie nazwy
reperu i jego rzĊdnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy naleĪy wykonaü w oparciu o dokumentacjĊ projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paĔstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreĞlonej
w dokumentacji projektowej.
OĞ trasy powinna byü wyznaczona w punktach głównych i w punktach poĞrednich w odległoĞci zaleĪnej od charakterystyki
terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niĪ co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moĪe byü wiĊksze
niĪ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. RzĊdne niwelety punktów osi trasy naleĪy
wyznaczyü z dokładnoĞcią do 1 cm w stosunku do rzĊdnych niwelety okreĞlonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleĪy uĪyü materiałów wymienionych w pkt 2.2.
UsuniĊcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawĊdzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu
(okreĞlenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczania krawĊdzi nasypów i wykopów naleĪy stosowaü dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleĪy stosowaü
w przypadku nasypów o wysokoĞci przekraczającej 1 metr oraz wykopów głĊbszych niĪ 1 metr. OdległoĞü miĊdzy palikami
lub wiechami naleĪy dostosowaü do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. OdległoĞü
ta co
najmniej powinna odpowiadaü odstĊpowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umoĪliwiaü wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym
z dokumentacją projektową.
5.6. Wyznaczenie połoĪenia obiektów mostowych.
Dla kaĪdego z obiektów mostowych naleĪy wyznaczyü jego połoĪenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów okreĞlających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególnoĞci przyczółków i filarów mostów
i wiaduktów.
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawieraü opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej
do wytyczenia tych obiektów.
PołoĪenie obiektu w planie naleĪy okreĞliü z dokładnoĞcią okreĞloną w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót.
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoĞci prac pomiarowych.
KontrolĊ jakoĞci prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoĞciowych naleĪy prowadziü według
ogólnych zasad okreĞlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi
w
pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie nastĊpuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokoĞciowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoĞciowych,
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. WysokoĞciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoĞciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

D-04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĉSZCZANIE PODŁOĩA
1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z profilowaniem i zagĊszczaniem podłoĪa gruntowego w ramach przebudowy drogi powiatowej
Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki – granica powiatu w km 2+890 ÷ 3+963, dł. 1,073 km.

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 objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z profilowaniem podłoĪa
przeznaczonego do ułoĪenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie wystĊpują.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do profilowania podłoĪa powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego
sprzĊtu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukoĞnie ustawianym lemieszem,
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzĊt nie moĪe spowodowaü niekorzystnego wpływu na właĞciwoĞci gruntu podłoĪa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpiü do profilowania i zagĊszczenia podłoĪa bezpoĞrednio przed rozpoczĊciem robót
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WczeĞniejsze przystąpienie do profilowania i zagĊszczania
podłoĪa, jest moĪliwe wyłącznie za zgodą InĪyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagĊszczonym podłoĪu nie moĪe odbywaü siĊ ruch budowlany, niezwiązany bezpoĞrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Profilowanie i zagĊszczanie podłoĪa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoĪe powinno byü oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeĔ.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoĪa naleĪy sprawdziü, czy istniejące rzĊdne terenu umoĪliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzĊdnych podłoĪa. Zaleca siĊ, aby rzĊdne terenu przed profilowaniem były o co
najmniej 5 cm wyĪsze niĪ projektowane rzĊdne podłoĪa.
JeĪeli powyĪszy warunek nie jest spełniony i wystĊpują zaniĪenia poziomu w podłoĪu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchniü podłoĪe na głĊbokoĞü zaakceptowaną przez InĪyniera, dowieĨü
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w iloĞci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzĊdnych wysokoĞciowych i zagĊĞciü warstwĊ do uzyskania wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia,
okreĞlonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoĪa naleĪy stosowaü równiarki. ĝciĊty grunt powinien byü wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposób zaakceptowany przez InĪyniera.
BezpoĞrednio po profilowaniu podłoĪa naleĪy przystąpiü do jego zagĊszczania. ZagĊszczanie podłoĪa naleĪy
kontynuowaü do osiągniĊcia wskaĨnika zagĊszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaĨnik
zagĊszczenia naleĪy okreĞlaü zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia podłoĪa (Is)
Minimalna wartoĞü Is dla:
korpusu
Ruch ciĊĪki
Ruch mniejszy
i bardzo ciĊĪki
od ciĊĪkiego
Górna warstwa o gruboĞci 20 cm
1,00
1,00
1,00
0,97
Na głĊbokoĞci od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoĪa
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoĪe uniemoĪliwia przeprowadzenie badania zagĊszczenia,
kontrolĊ zagĊszczenia naleĪy oprzeü na metodzie obciąĪeĔ płytowych. NaleĪy okreĞliü pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoĪa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie
powinien przekraczaü 2,2.
WilgotnoĞü gruntu podłoĪa podczas zagĊszczania powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją od -20%
do +10%.
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagĊszczonego podłoĪa
PodłoĪe po wyprofilowaniu i zagĊszczeniu powinno byü utrzymywane w dobrym stanie.
JeĪeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyü podłoĪe
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoĪenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
InĪyniera.
JeĪeli wyprofilowane i zagĊszczone podłoĪe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy
moĪna przystąpiü dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoĪa InĪynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbĊdnych napraw. JeĪeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawĊ wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagĊszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoĪa podaje tablica 2.
Tablica 2. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoĪa
Lp.
Wyszczególnienie badaĔ
Minimalna czĊstotliwoĞü
i pomiarów
badaĔ i pomiarów
1
RównoĞü podłuĪna
co 20 m na kaĪdym pasie ruchu
2
RównoĞü poprzeczna
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
3
Spadki poprzeczne *)
4
RzĊdne wysokoĞciowe
co 100 m
5
Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m
ZagĊszczenie, wilgotnoĞü gruntu w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
6
podłoĪa
rzadziej niĪ raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach głównych
łuków poziomych
6.2.2. SzerokoĞü profilowanego podłoĪa

SzerokoĞü koryta i profilowanego podłoĪa nie moĪe róĪniü siĊ od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ +10 cm i -5
cm.
6.2.3. RównoĞü profilowanego podłoĪa
NierównoĞci podłuĪne profilowanego podłoĪa naleĪy mierzyü 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].
NierównoĞci poprzeczne naleĪy mierzyü 4-metrową łatą.
NierównoĞci nie mogą przekraczaü 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podłoĪa powinny byü zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. RzĊdne wysokoĞciowe
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi wysokoĞciowymi wyprofilowanego podłoĪa i rzĊdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaü +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
OĞ w planie nie moĪe byü przesuniĊta w stosunku do osi projektowanej o wiĊcej niĪ ± 5 cm.
6.2.7. ZagĊszczenie profilowanego podłoĪa
WskaĨnik zagĊszczenia wyprofilowanego podłoĪa okreĞlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byü mniejszy od
podanego w tablicy 1.
JeĞli jako kryterium dobrego zagĊszczenia stosuje siĊ porównanie wartoĞci modułów odkształcenia, to wartoĞü
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okreĞlonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie
powinna byü wiĊksza od 2,2.
WilgotnoĞü w czasie zagĊszczania naleĪy badaü według PN-B-06714-17 [2]. WilgotnoĞü gruntu podłoĪa powinna
byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoĪa
Wszystkie powierzchnie, które wykazują wiĊksze odchylenia cech geometrycznych od okreĞlonych w punkcie 6.2
powinny byü naprawione przez spulchnienie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagĊszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 profilowania podłoĪa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podłoĪa,
- zagĊszczenie,
- utrzymanie podłoĪa,
- przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoĞci

3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoĪa przez obciąĪenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu

D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach przebudowy drogi powiatowej
Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki – granica powiatu w km 2+890 ÷ 3+963, dł. 1,073 km.
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 objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odsączających
i odcinających, stanowiących czĊĞü podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoĪe stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreĞleniami podanymi
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
- piaski,
- Īwir i mieszanka,
a odcinających - oprócz wyĪej wymienionych:
- miał (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniaü nastĊpujące warunki:
a) szczelnoĞci, okreĞlony zaleĪnoĞcią:
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoĪa.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelnoĞci musi byü spełniony, gdy warstwa
ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagĊszczalnoĞci, okreĞlony zaleĪnoĞcią:
gdzie:
U - wskaĨnik róĪnoziarnistoĞci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwĊ odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwĊ odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniaü wymagania normy PN-B-11113 [5]
dla gatunku 1 i 2.
ĩwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniaü wymagania normy
PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniaü wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
JeĪeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpoĞrednio po
dostarczeniu na budowĊ i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyü kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoĪe w miejscu składowania powinno byü równe,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SprzĊt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania
z nastĊpującego sprzĊtu:
- równiarek,
- walców statycznych,
- płyt wibracyjnych lub ubijaków 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 kruszywa
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe gruntowe powinno spełniaü wymagania okreĞlone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz SST D-04.01.01 „Koryto wraz
z profilowaniem i zagĊszczaniem podłoĪa”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny byü wytyczone w sposób umoĪliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją
projektową, z tolerancjami okreĞlonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny byü ustawione w osi drogi i w rzĊdach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany
przez InĪyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoĪliwiaü naciągniĊcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstĊpach nie
wiĊkszych niĪ co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagĊszczanie kruszywa
Kruszywo powinno byü rozkładane w warstwie o jednakowej gruboĞci, przy uĪyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych
spadków i rzĊdnych wysokoĞciowych. GruboĞü rozłoĪonej warstwy luĨnego kruszywa powinna byü taka, aby po jej zagĊszczeniu
osiągniĊto gruboĞü projektowaną.
JeĪeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o gruboĞci powyĪej 20 cm,
to wbudowanie kruszywa naleĪy wykonaü dwuwarstwowo. RozpoczĊcie układania kaĪdej nastĊpnej warstwy moĪe nastąpiü po
odbiorze przez InĪyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleĪy przed zagĊszczeniem wymieniü kruszywo na materiał o
odpowiednich właĞciwoĞciach.
Natychmiast po koĔcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleĪy przystąpiü do jej zagĊszczania.
ZagĊszczanie warstw o przekroju daszkowym naleĪy rozpoczynaü od krawĊdzi i stopniowo przesuwaü pasami podłuĪnymi
czĊĞciowo nakładającymi siĊ, w kierunku jej osi. ZagĊszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleĪy rozpoczynaü od dolnej
krawĊdzi i przesuwaü pasami podłuĪnymi czĊĞciowo nakładającymi siĊ, w kierunku jej górnej krawĊdzi.
NierównoĞci lub zagłĊbienia powstałe w czasie zagĊszczania powinny byü wyrównywane na bieĪąco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniĊcie materiału, aĪ do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostĊpnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna byü zagĊszczana płytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
ZagĊszczanie naleĪy kontynuowaü do osiągniĊcia wskaĨnika zagĊszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora,
przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. WskaĨnik zagĊszczenia naleĪy okreĞlaü zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwĊ odsączającą lub odcinającą, uniemoĪliwia przeprowadzenie
badania zagĊszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolĊ zagĊszczenia naleĪy oprzeü na metodzie obciąĪeĔ płytowych.
NaleĪy okreĞliü pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modułu odkształcenia nie powinien przekraczaü 2,2.
WilgotnoĞü kruszywa podczas zagĊszczania powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartoĞci.
W przypadku, gdy wilgotnoĞü kruszywa jest wyĪsza od wilgotnoĞci optymalnej, kruszywo naleĪy osuszyü przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoĞü kruszywa jest niĪsza od wilgotnoĞci optymalnej, kruszywo naleĪy zwilĪyü okreĞloną
iloĞcią wody i równomiernie wymieszaü.

5.4. Odcinek próbny
JeĪeli w SST przewidziano koniecznoĞü wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczĊciem robót
Wykonawca powinien wykonaü odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzĊt budowlany do rozkładania i zagĊszczania jest właĞciwy,
- okreĞlenia gruboĞci warstwy materiału w stanie luĨnym koniecznej do uzyskania wymaganej gruboĞci po zagĊszczeniu,
- ustalenia liczby przejĞü sprzĊtu zagĊszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaĨnika zagĊszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uĪyü takich materiałów oraz sprzĊtu, jakie bĊdą stosowane do wykonywania warstwy
odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien byü zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InĪyniera.
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoĪeniem nastĊpnej warstwy powinny byü utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza siĊ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza siĊ ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyĪej leĪącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaĞciwego utrzymania warstwy obciąĪa WykonawcĊ robót.
6. Kontrola jakoĞci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci 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 wykonaü badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawiü
wyniki tych badaĔ InĪynierowi. Badania te powinny obejmowaü wszystkie właĞciwoĞci kruszywa okreĞlone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagĊszczenia warstwy odsączającej i odcinającej
podaje tablica 1.
Tablica 1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.
Wyszczególnienie badaĔ i
Minimalna czĊstotliwoĞü badaĔ i pomiarów
pomiarów
1 SzerokoĞü warstwy
10 razy na 1 km
2 RównoĞü podłuĪna
co 20 m na kaĪdym pasie ruchu
3 RównoĞü poprzeczna
10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *)
10 razy na 1 km
5 RzĊdne wysokoĞciowe
co 100 m
6 Ukształtowanie osi w planie *)
co 100 m
7 GruboĞü warstwy
Podczas budowy:
w 3 punktach na kaĪdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niĪ raz
na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niĪ raz na 2000 m2
8 ZagĊszczenie, wilgotnoĞü
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niĪ
kruszywa
raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach głównych łuków
poziomych.
6.3.2. SzerokoĞü warstwy
SzerokoĞü warstwy nie moĪe siĊ róĪniü od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ +10 cm, -5 cm.
6.3.3. RównoĞü warstwy
NierównoĞci podłuĪne warstwy odcinającej i odsączającej naleĪy mierzyü
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].
NierównoĞci poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleĪy mierzyü
4 metrową łatą.
NierównoĞci nie mogą przekraczaü 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny byü zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.
6.3.5. RzĊdne wysokoĞciowe
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi wysokoĞciowymi warstwy i rzĊdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaü +1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
OĞ w planie nie moĪe byü przesuniĊta w stosunku do osi projektowanej o wiĊcej niĪ ± 5 cm.
6.3.7. GruboĞü warstwy

GruboĞü warstwy powinna byü zgodna z okreĞloną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
JeĪeli warstwa, ze wzglĊdów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleĪy mierzyü łączną gruboĞü tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglĊdem gruboĞci Wykonawca wykona naprawĊ warstwy przez spulchnienie
warstwy na głĊbokoĞü co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właĞciwoĞciach, wyrównanie i ponowne
zagĊszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena gruboĞci warstwy,
według wyĪej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8. ZagĊszczenie warstwy
WskaĨnik zagĊszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, okreĞlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byü mniejszy od 1.
JeĪeli jako kryterium dobrego zagĊszczenia warstwy stosuje siĊ porównanie wartoĞci modułów odkształcenia, to wartoĞü stosunku
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okreĞlonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna byü wiĊksza od 2,2.
WilgotnoĞü kruszywa w czasie zagĊszczenia naleĪy badaü według PN-B-06714-17 [2]. WilgotnoĞü kruszywa powinna byü równa
wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postĊpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują wiĊksze odchylenia cech geometrycznych od okreĞlonych w p. 6.3, powinny byü
naprawione przez spulchnienie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagĊszczone. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatnoĞci
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozłoĪenie na uprzednio przygotowanym podłoĪu warstwy materiału o gruboĞci i jakoĞci okreĞlonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ułoĪonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagĊszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4. PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoĞci
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . ĩwir i
mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoĪa przez obciąĪenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu

D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA
1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach przebudowy drogi
powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki – granica powiatu w km 2+890 ÷ 3+963, dł. 1,073 km.

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 objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem warstwy mrozoochronnej stosowanej jako czĊĞü podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy
podłoĪe stanowią grunty wątpliwe lub wysadzinowe.
1.4. Okrelenia podstawowe
OkreĞlenia 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 dotyczce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej są:
− kruszywa odpowiadające wymaganiom podanym w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”
pkt 2,
− grunty przydatne bez zastrzeĪeĔ, odpowiadające wymaganiom podanym w OST D-02.03.01 „Wykonanie
nasypów” pkt 2.
3. SPRZT
3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robót
Do wykonania warstwy mrozoochronnej naleĪy stosowaü ten rodzaj sprzĊtu, który został podany w
OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów stosowanych do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien odpowiadaü
wymaganiom podanym w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” pkt 4.2.

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. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu lub kruszywa
WarstwĊ mrozoochronną naleĪy wykonywaü zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.02.01
„Warstwy odsączające i odcinające” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania:
− kruszyw, według zasad okreĞlonych w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” pkt 6,
− gruntów, według zasad okreĞlonych w OST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” pkt 6.
6.3. Badania w czasie robót
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagĊszczenia warstwy
mrozoochronnej powinny byü zgodne z podanymi w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” pkt
6.3.
6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Zasady postĊpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi powinny byü zgodne z ustaleniami OST D04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” pkt 6.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera,
jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−

Cena 1 m2 wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozłoĪenie na uprzednio przygotowanym podłoĪu warstwy materiału o gruboĞci i jakoĞci
okreĞlonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie ułoĪonej warstwy do wymaganego profilu,
zagĊszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIZANE
Przepisy związane zostały podane w OST D-04.02.01 dla warstwy mrozoochronnej wykonanej z gruntu
lub kruszywa.

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach przebudowy
drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki – granica powiatu w km 2+890 ÷ 3+963, dł. 1,073 km.

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 objtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoĪeniem nastĊpnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okrelenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
− kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
− upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
− asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą Inspektora Nadzoru.
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].
2.4. Zuycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zuĪycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zuĪycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp.
1

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa

ZuĪycie (kg/m2)
od 0,4 do 1,2

Dokładne zuĪycie lepiszczy powinno byü ustalone w zaleĪnoĞci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodowaü utraty cech lepiszcza i obniĪenia jego jakoĞci.
Lepiszcze naleĪy przechowywaü w zbiornikach stalowych wyposaĪonych w urządzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostĊpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siĊ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lub Īelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników
stalowych.
EmulsjĊ moĪna magazynowaü w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.
Nie naleĪy stosowaü zbiornika walcowego leĪącego, ze wzglĊdu na tworzenie siĊ na duĪej powierzchni cieczy
„koĪucha” asfaltowego zatykającego póĨniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleĪy przestrzegaü zasad ustalonych przez producenta.
3. SPRZT
3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystĊpujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią
korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
− szczotek mechanicznych,
zaleca siĊ uĪycie urządzeĔ dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byü wykonana z twardych
elementów czyszczących i słuĪyü do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeĔ przylegających do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaü miĊkkie elementy czyszczące i słuĪyü do zamiatania. Zaleca siĊ uĪywanie
szczotek wyposaĪonych w urządzenia odpylające,
− sprĊĪarek,
− zbiorników z wodą,
− szczotek rĊcznych.
3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni naleĪy uĪywaü skrapiarkĊ lepiszcza. Skrapiarka powinna byü wyposaĪona
w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie nastĊpujących parametrów:
− temperatury rozkładanego lepiszcza,
− ciĞnienia lepiszcza w kolektorze,
− obrotów pompy dozującej lepiszcze,
− prĊdkoĞci poruszania siĊ skrapiarki,
− wysokoĞci i długoĞci kolektora do rozkładania lepiszcza,
− dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byü izolowany termicznie tak, aby było moĪliwe zachowanie stałej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaü aktualne Ğwiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniü rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od iloĞci załoĪonej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mogą byü transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolacjĊ
termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostĊpem wody.
Emulsja moĪe byü transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Īe nie bĊdą korodowały pod wpływem emulsji i nie bĊdą powodowały jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byü przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o
pojemnoĞci nie wiĊkszej niĪ 1 m3, a kaĪda przegroda powinna mieü wykroje w dnie umoĪliwiające przepływ emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny byü czyste i nie powinny
zawieraü resztek innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuniĊciu luĨnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uĪyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciĞnieniem. W miejscach trudno dostĊpnych naleĪy uĪywaü
szczotek rĊcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpoĞrednio przed skropieniem warstwa powinna
byü oczyszczona z kurzu przy uĪyciu sprĊĪonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna byü oczyszczona.
JeĪeli do czyszczenia warstwy była uĪywana woda, to skropienie lepiszczem moĪe nastąpiü dopiero po
wyschniĊciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moĪe byü wilgotna.
Skropienie warstwy moĪe rozpocząü siĊ po akceptacji przez InĪyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna byü skrapiana lepiszczem przy uĪyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostĊpnych rĊcznie (za pomocą wĊĪa z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieĞciü siĊ w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp.
1

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa

Temperatury (oC)
od 20 do 40 *)

*) W razie potrzeby emulsjĊ naleĪy ogrzaü do temperatury zapewniającej wymaganą lepkoĞü.
JeĪeli do skropienia została uĪyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byü pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbĊdny dla umoĪliwienia penetracji lepiszcza w warstwĊ i odparowania wody z
emulsji. W zaleĪnoĞci od rodzaju uĪytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułoĪeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyü skropioną
warstwĊ nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbĊdny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadziü próbne skropienie warstwy w celu
okreĞlenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okreĞlenia wymaganej iloĞci lepiszcza w zaleĪnoĞci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna byü oparta na atestach producenta z tym, Īe Wykonawca powinien kontrolowaü dla
kaĪdej dostawy właĞciwoĞci lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. WłaĞciwoĞci lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.
1

Rodzaj lepiszcza

Kontrolowane
właĞciwoĞci

Badanie
według normy

lepkoĞü

EmA-94 [5]

Emulsja asfaltowa kationowa

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnoĞci skropienia i zuĪycia lepiszcza
NaleĪy przeprowadziü kontrolĊ iloĞci rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloĞci rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie kaĪdej niĪej połoĪonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wodą lub uĪyciem sprĊĪonego powietrza,
rĊczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeĔ.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-C-04134
PN-C-96170
PN-C-96173

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do
nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloĞci rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
UWAGA!
W momencie opublikowania zsynchronizowanych norm PN-EN, normy uyte w niniejszej S.S.T. naley zastpi
odpowiednimi normami PN-EN

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki – granica powiatu
w km 2+890 ÷ 3+963, dł. 1,073 km.

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 objtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.4. Okrelenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiĊcej warstw zagĊszczonej
mieszanki, która stanowi warstwĊ noĞną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byü
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo
ziarn Īwiru wiĊkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byü jednorodne bez zanieczyszczeĔ obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno byü zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. WłaĞciwoĞci kruszywa
Kruszywo powinno spełniaü wymagania okreĞlone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 2.3.2.
3. SPRZT
Wymagania dotyczące sprzĊtu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoa
Przygotowanie podłoĪa powinno odpowiadaü wymaganiom okreĞlonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
MieszankĊ kruszywa naleĪy wytwarzaü zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
JeĞli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP
od 20 do 30% lub powyĪej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okreĞli SST, zgodnie
z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagĊszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonaü odcinki próbne, zgodnie z zasadami
okreĞlonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaü wymaganiom okreĞlonym w OST D-04.04.00 „Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualną naprawĊ podłoĪa,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozłoĪenie mieszanki,
zagĊszczenie rozłoĪonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych okreĞlonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIZANE
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 10.

D-05.03.05a NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dot. odbioru robót
związanych z wykonywaniem warstw nawierzchni z betonów asfaltowych w ramach przebudowy drogi
powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki – granica powiatu w km 2+890 ÷ 3+963, dł. 1,073 km.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót okreĞlonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni okreĞlonych w pkt. 1.1 w zakresie jak niĪej:
-warstwa Ğcieralna o gruboĞci 5 cm – AC 11 S 50/70
-warstwa wyrównawcza - AC 11 W 50/70 -wg tabeli wyrównania – zał. nr 7
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o okreĞlonym
i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno - asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni wytworzona
w okreĞlony sposób, spełniająca okreĞlone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym, ułoĪona i zagĊszczona.
1.4.4. AC WMS – beton asfaltowy o wysokim module sztywnoĞci,
1.4.5. ĝrodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
przyczepnoĞci do kruszywa.
1.4.6. PodłoĪe pod warstwĊ asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoĪenia warstwy z mieszanki
– mineralno- asfaltowej.
1.4.7. Wypełniacz – kruszywo, którego wiĊksza czĊĞü przechodzi przez sito 0,063mm
1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodziü ze Ĩródeł zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku zmiany pochodzenia materiału naleĪy, po wykonaniu odpowiednich ba skorygowaną receptĊ.
2.2. Asfalt
Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje siĊ zastosowanie jako lepiszcza asfaltu drogowego 50/70 wg
PN-EN – 12591:2004.
2.3. Wypełniacz
NaleĪy stosowaü wypełniacz spełniający wymagania PN-EN 13043:2004, dla warstwy wyrównawczej,
podbudowy, wiąĪącej i Ğcieralnej. Wymagania podano w tablicy 1.

1

wyrównawcza

Składowanie wypełniacza musi odbywaü siĊ w sposób chroniący go przed zawilgoceniem
zanieczyszczeniem. Zaleca siĊ jego przechowywanie w silosach stalowych.
2.4. Kruszywo
Składowanie kruszywa powinno odbywaü siĊ w warunkach zabezpieczających je przed za i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwĊ, wyrównawczą i warstwĊ wiąĪącą oraz Ğcieralną, naleĪy
stosowaü kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy 2 i 3 dla KR1 / WT-1 kruszywa 2008, tabl.
2.1, 2,2, 3.1, 3.2 dla KR1- KR2/

2

Tablica 2 Wymagane właĞciwoĞci kruszywa grubego do warstwy wiąĪącej, wyrównawczej i wzmacniającej
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&/ϮϱůƵď^/Ϯϱ
&/ϮϱůƵď^/Ϯϱ
&/ϯϱůƵď^/ϯϱ
ǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϰ͖ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
WƌŽĐĞŶƚŽǁĂǌĂǁĂƌƚŽƑđǌŝĂƌĞŶŽƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝ
ƉƌǌĞŬƌƵƐǌŽŶĞũŝųĂŵĂŶĞũǁŬƌƵƐǌǇǁŝĞŐƌƵďǇŵ
ĞŬůĂƌŽǁĂŶĂ
ϵϬͬϭ
ϵϱͬϭ
ǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϱ͖ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞŶŝǏƐǌĂŶŝǏ͗
KĚƉŽƌŶŽƑđŬƌƵƐǌǇǁĂŶĂƌŽǌĚƌĂďŶŝĂŶŝĞǁĞĚųƵŐ



ŶŽƌŵǇWEͲEϭϬϵϳͲϮ͕ƌŽǌĚǌŝĂųϱ͖ŬĂƚĞŐŽƌŝĂĐŽ



ŶĂũŵŶŝĞũ͗



>ϯϬ
>ϯϬ
>Ϯϱ
• ŐƌƵƉĂŬƌƵƐǌǇǁĂ;ƚĂďůŝĐĂϴ͘ϭ͘Ϳ
>ϯϱ
>ϯϱ
>ϯϬ
• ŐƌƵƉĂŬƌƵƐǌǇǁĂ;ƚĂďůŝĐĂϴ͘ϭ͘Ϳ
'ħƐƚŽƑđǌŝĂƌĞŶǁĞĚųƵŐWEͲEϭϬϵϳͲϲƌŽǌĚǌ͘ϳ͕ϴ
ĞŬůĂƌŽǁĂŶĂƉƌǌĞǌƉƌŽĚƵĐĞŶƚĂ
ůƵďϵ͗
'ƌƵďŽƑđŶĂƐǇƉŽǁĂǁĞĚųƵŐŶŽƌŵǇWEͲE
ĞŬůĂƌŽǁĂŶĂƉƌǌĞǌƉƌŽĚƵĐĞŶƚĂ
ϭϬϵϳͲϯ
EĂƐŝČŬůŝǁŽƑđǁĞĚųƵŐWEͲEϭϬϵϳͲϲǌĂųČĐǌŶŝŬ͖
tĐŵϬ͕ϱĂͿ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
DƌŽǌŽŽĚƉŽƌŶŽƑđǁĞĚųƵŐWEͲEϭϯϲϳͲϭ͖
&ϭ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
ͣŐŽƌǌĞůƐųŽŶĞĐǌŶĂ͟ďĂǌĂůƚƵǁĞĚųƵŐWEͲE
^>
ϭϯϲϳͲϯ͕ǁǇŵĂŐĂŶĂŬĂƚĞŐŽƌŝĂ͗
^ŬųĂĚĐŚĞŵŝĐǌŶǇʹƵƉƌŽƐǌĐǌŽŶǇŽƉŝƐ
ĞŬůĂƌŽǁĂŶǇƉƌǌĞǌƉƌŽĚƵĐĞŶƚĂ
ƉĞƚƌŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϮͲϯ͗
'ƌƵďĞǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŶŝĂůĞŬŬŝĞǁĞĚųƵŐWEͲE
ŵ>WϬ͕ϭ
ϭϳϰϰͲϭƉ͘ϭϰ͘Ϯ͕ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
ZŽǌƉĂĚŬƌǌĞŵŝĂŶŽǁǇǏƵǏůĂǁŝĞůŬŽƉŝĞĐŽǁĞŐŽ
ĐŚųŽĚǌŽŶĞŐŽƉŽǁŝĞƚƌǌĞŵǁĞĚųƵŐWEͲEϭϳϰϰͲ
tǇŵĂŐĂŶĂŽĚƉŽƌŶŽƑđ
ϭ͕Ɖ͘ϭϵ͘ϭ͗
ZŽǌƉĂĚǏƵǏůĂǁŝĞůŬŽƉŝĞĐŽǁĞŐŽĐŚųŽĚǌŽŶĞŐŽ
tǇŵĂŐĂŶĂŽĚƉŽƌŶŽƑđ
ƉŽǁŝĞƚƌǌĞŵǁĞĚųƵŐWEͲEϭϳϰϰͲϭ͕Ɖ͘ϭϵ͘Ϯ͗
^ƚĂųĂŽďũħƚŽƑđŬƌƵƐǌǇǁĂǌǏƵǏůĂƐƚĂůŽǁŶŝĐǌĞŐŽ
s
ǁĞĚųƵŐWEͲEϭϳϰϰͲϭƉ͘ϭϵ͕ϯ͖ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞ
ǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
ĂͿ
:ĞǏĞůŝŶĂƐŝČŬůŝǁŽƑđũĞƐƚǁŝħŬƐǌĂ͕ŶĂůĞǏǇďĂĚĂđŵƌŽǌŽŽĚƉŽƌŶŽƑđǁĞĚųƵŐƉ͘ϰ͘ϰ͘Ϯ͘

Tablica 3 Wymagania wobec kruszywa drobnego i/lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy wiąĪącej, wyrównawczej i
wzmacniającej z betonu asfaltowego

3

WƵŶŬƚ
tdͲϭ
<ƌƵƐǌǇǁĂ
ϮϬϬϴ
ϰ͘ϭ͘ϯ͘
ϰ͘ϭ͘ϱ͘
ϰ͘ϭ͘ϲ͘
ϰ͘ϭ͘ϳ͘
ϰ͘ϭ͘ϭϬ͘
ϰ͘ϯ͘ϭ͘
ϰ͘ϱ͘ϯ͘

tǇŵĂŐĂŶŝĂǁǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽĚŬĂƚĞŐŽƌŝŝƌƵĐŚƵ
tųĂƑĐŝǁŽƑĐŝŬƌƵƐǌǇǁ

<Zϭр<ZϮ

hǌŝĂƌŶŝĞŶŝĞǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϭ͖ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞ
ŶŝǏƐǌĂŶŝǏ͗
dŽůĞƌĂŶĐũĂƵǌŝĂƌŶŝĞŶŝĂ͖ŽĚĐŚǇůĞŶŝĂŶŝĞǁŝħŬƐǌĞ
ŶŝǏǁĞĚųƵŐŬĂƚĞŐŽƌŝŝ͗
ĂǁĂƌƚŽƑđƉǇųƵǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϭ͖ŬĂƚĞŐŽƌŝĂ
ŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
:ĂŬŽƑđƉǇųƵǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϭ͕ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞ
ǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
<ĂŶĐŝĂƐƚŽƑđŬƌƵƐǌǇǁĂĚƌŽďŶĞŐŽǁĞĚųƵŐWEͲE
ϵϯϯͲϲ͕ƌŽǌĚǌ͘ϴ͕ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞŶŝǏƐǌĂŶŝǏ͗
'ħƐƚŽƑđǌŝĂƌĞŶǁĞĚųƵŐWEͲEϭϬϵϳͲϲƌŽǌĚǌ͘ϳ͕
ϴůƵďϵ͗
'ƌƵďĞǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŶŝĂůĞŬŬŝĞǁĞĚųƵŐWEͲE
ϭϳϰϰͲϭƉ͘ϭϰ͘Ϯ͕ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
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<Zϯр<Zϰ

<Zϱр<Zϲ

'&ϴϱ

'dEZ

'dϮϬ

'dϮϬ

&ϭϲ
D&ϭϬ


^ĞŬůĂƌŽǁĂŶĂ

^ϯϬ

^ϯϬ

ĞŬůĂƌŽǁĂŶĂƉƌǌĞǌƉƌŽĚƵĐĞŶƚĂ

ŵ>WϬ͕ϭ

Tablica 4. Wymagane właĞciwoĞci kruszywa grubego dla warstwy Ğcieralnej z betonu asfaltowego
WƵŶŬƚ
tǇŵĂŐĂŶŝĂǁǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽĚŬĂƚĞŐŽƌŝŝƌƵĐŚƵ
tdͲϭ
tųĂƑĐŝǁŽƑĐŝŬƌƵƐǌǇǁ
<ƌƵƐǌǇǁĂ
<Zϭр<ZϮ
<Zϯр<Zϰ
<Zϱр<Zϲ
ϮϬϬϴ
hǌŝĂƌŶŝĞŶŝĞǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϭ͖
ϰ͘ϭ͘ϯ͘
'ϵϬͬϭϱ
'ϵϬͬϭϱ
'ϴϱͬϮϬ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞŶŝǏƐǌĂŶŝǏ͗
dŽůĞƌĂŶĐũĂƵǌŝĂƌŶŝĞŶŝĂ͖ŽĚĐŚǇůĞŶŝĂŶŝĞ
ϰ͘ϭ͘ϰ͘
'Ϯϱͬϭϱ
'Ϯϱͬϭϱ
'ϮϬͬϭϱ
ǁŝħŬƐǌĞŶŝǏǁĞĚųƵŐŬĂƚĞŐŽƌŝŝ͗
ĂǁĂƌƚŽƑđƉǇųƵǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϭ͖
ϰ͘ϭ͘ϲ͘
ĨϮ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
<ƐǌƚĂųƚŬƌƵƐǌǇǁĂǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϯ
ϰ͘ϭ͘ϴ͘
ůƵďǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϰ͖ŬĂƚĞŐŽƌŝĂ
&/ϮϱůƵď^/Ϯϱ
&/ϮϬůƵď^/ϮϬ
&/ϮϬůƵď^/ϮϬ
ŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
WƌŽĐĞŶƚŽǁĂǌĂǁĂƌƚŽƑđǌŝĂƌĞŶŽ
ƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝƉƌǌĞŬƌƵƐǌŽŶĞũŝųĂŵĂŶĞũ
ϰ͘ϭ͘ϵ͘
ϵϱͬϭ
ϵϱͬϭ
ĞŬůĂƌŽǁĂŶĂ
ǁŬƌƵƐǌǇǁŝĞŐƌƵďǇŵǁĞĚųƵŐWEͲE
ϵϯϯͲϱ͖ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞŶŝǏƐǌĂŶŝǏ͗
KĚƉŽƌŶŽƑđŬƌƵƐǌǇǁĂŶĂ
ƌŽǌĚƌĂďŶŝĂŶŝĞǁĞĚųƵŐŶŽƌŵǇWEͲE



ϭϬϵϳͲϮ͕ƌŽǌĚǌŝĂųϱ͖ŬĂƚĞŐŽƌŝĂ͕ĐŽ



ŶĂũŵŶŝĞũ͗

ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘


• ŐƌƵƉĂŬƌƵƐǌǇǁĂ;ƚĂďůŝĐĂ
>Ϯϱ
>Ϯϱ
>ϮϬ
ϴ͘ϭ͘Ϳ
>ϯϬ
>ϯϬ
>Ϯϱ
• ŐƌƵƉĂŬƌƵƐǌǇǁĂ;ƚĂďůŝĐĂ
ϴ͘ϭ͘Ϳ
KĚƉŽƌŶŽƑđŶĂƉŽůĞƌŽǁĂŶŝĞŬƌƵƐǌǇǁĂ
ϰ͘Ϯ͘ϯ͘
ǁĞĚųƵŐWEͲEϭϬϵϳͲϴ͕ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞ
W^sĞŬůĂƌŽǁĂŶĞ
W^sϱϬ
W^sϱϬ
ŶŝǏƐǌĂŶŝǏ͗
'ħƐƚŽƑđǌŝĂƌĞŶǁĞĚųƵŐWEͲEϭϬϵϳͲϲ
ĞŬůĂƌŽǁĂŶĂƉƌǌĞǌƉƌŽĚƵĐĞŶƚĂ
ϰ͘ϯ͘ϭ͘
ƌŽǌĚǌ͘ϳ͕ϴůƵďϵ͗
'ƌƵďŽƑđŶĂƐǇƉŽǁĂǁĞĚųƵŐŶŽƌŵǇ
ϰ͘ϯ͘ϯ͘
ĞŬůĂƌŽǁĂŶĂƉƌǌĞǌƉƌŽĚƵĐĞŶƚĂ
WEͲEϭϬϵϳͲϯ͗
EĂƐŝČŬůŝǁŽƑđǁĞĚųƵŐWEͲEϭϬϵϳͲϲ
ϰ͘ϰ͘ϭ͘
tĐŵϬ͕ϱ
ǌĂųČĐǌŶŝŬ͖ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
DƌŽǌŽŽĚƉŽƌŶŽƑđǁĞĚųƵŐWEͲE
ϰ͘ϰ͘Ϯ͘
ϭϯϲϳͲϭ͕ǌĂųČĐǌŶŝŬ͕ǁϭйEĂů͖
&EĂůϳ
ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
ͣŐŽƌǌĞůƐųŽŶĞĐǌŶĂ͟ďĂǌĂůƚƵǁĞĚųƵŐ
ϰ͘ϰ͘ϱ͘
^>
WEͲEϭϯϲϳͲϯ͕ǁǇŵĂŐĂŶĂŬĂƚĞŐŽƌŝĂ͗
^ŬųĂĚĐŚĞŵŝĐǌŶǇʹƵƉƌŽƐǌĐǌŽŶǇŽƉŝƐ
ĞŬůĂƌŽǁĂŶǇƉƌǌĞǌƉƌŽĚƵĐĞŶƚĂ
ϰ͘ϱ͘Ϯ͘
ƉĞƚƌŽŐƌĂĨŝĐǌŶǇǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϮͲϯ͗
'ƌƵďĞǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŶŝĂůĞŬŬŝĞǁĞĚųƵŐ
ϰ͘ϱ͘ϯ͘
WEͲEϭϳϰϰͲϭƉ͘ϭϰ͘Ϯ͕ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞ
ŵ>WϬ͕ϭ
ǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
ZŽǌƉĂĚŬƌǌĞŵŝĂŶŽǁǇǏƵǏůĂ
ǁŝĞůŬŽƉŝĞĐŽǁĞŐŽĐŚųŽĚǌŽŶĞŐŽ
ϰ͘ϲ͘ϭ͘
tǇŵĂŐĂŶĂŽĚƉŽƌŶŽƑđ
ƉŽǁŝĞƚƌǌĞŵǁĞĚųƵŐWEͲEϭϳϰϰͲϭ͕
Ɖ͘ϭϵ͘ϭ͗
ZŽǌƉĂĚǏƵǏůĂǁŝĞůŬŽƉŝĞĐŽǁĞŐŽ
ϰ͘ϲ͘Ϯ͘
ĐŚųŽĚǌŽŶĞŐŽƉŽǁŝĞƚƌǌĞŵǁĞĚųƵŐWEͲ
tǇŵĂŐĂŶĂŽĚƉŽƌŶŽƑđ
EϭϳϰϰͲϭ͕Ɖ͘ϭϵ͘Ϯ͗
^ƚĂųĂŽďũħƚŽƑđŬƌƵƐǌǇǁĂǌǏƵǏůĂ
ϰ͘ϲ͘ϯ͘
ƐƚĂůŽǁŶŝĐǌĞŐŽǁĞĚųƵŐWEͲEϭϳϰϰͲϭ
sϯ͕ϱ
Ɖ͘ϭϵ͕ϯ͖ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
ĂͿ
:ĞǏĞůŝŶĂƐŝČŬůŝǁŽƑđũĞƐƚǁŝħŬƐǌĂ͕ŶĂůĞǏǇďĂĚĂđŵƌŽǌŽŽĚƉŽƌŶŽƑđǁĞĚųƵŐƉ͘ϰ͘ϰ͘Ϯ͘
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Tablica 5. Wymagane wobec kruszywa drobnego i/lub o ciągłym uziarnieniu, dla warstwy Ğcieralnej z
betonu asfaltowego
WƵŶŬƚ
tdͲϭ
<ƌƵƐǌǇǁĂ
ϮϬϬϴ
ϰ͘ϭ͘ϯ͘
ϰ͘ϭ͘ϱ͘
ϰ͘ϭ͘ϲ͘
ϰ͘ϭ͘ϳ͘
ϰ͘ϭ͘ϭϬ͘
ϰ͘ϯ͘ϭ͘
ϰ͘ϱ͘ϯ͘

tǇŵĂŐĂŶŝĂǁǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽĚŬĂƚĞŐŽƌŝŝƌƵĐŚƵ
tųĂƑĐŝǁŽƑĐŝŬƌƵƐǌǇǁ

<Zϭр<ZϮ

hǌŝĂƌŶŝĞŶŝĞǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϭ͖
ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞŶŝǏƐǌĂŶŝǏ͗
dŽůĞƌĂŶĐũĂƵǌŝĂƌŶŝĞŶŝĂ͖ŽĚĐŚǇůĞŶŝĂ
ŶŝĞǁŝħŬƐǌĞŶŝǏǁĞĚųƵŐŬĂƚĞŐŽƌŝŝ͗
ĂǁĂƌƚŽƑđƉǇųƵǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϭ͖
ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
:ĂŬŽƑđƉǇųƵǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϭ͕
ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
<ĂŶĐŝĂƐƚŽƑđŬƌƵƐǌǇǁĂĚƌŽďŶĞŐŽ
ǁĞĚųƵŐWEͲEϵϯϯͲϲ͕ƌŽǌĚǌ͘ϴ͕
ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞŶŝǏƐǌĂŶŝǏ͗
'ħƐƚŽƑđǌŝĂƌĞŶǁĞĚųƵŐWEͲEϭϬϵϳͲϲ
ƌŽǌĚǌ͘ϳ͕ϴůƵďϵ͗
'ƌƵďĞǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŶŝĂůĞŬŬŝĞ
ǁĞĚųƵŐWEͲEϭϳϰϰͲϭƉ͘ϭϰ͘Ϯ͕
ŬĂƚĞŐŽƌŝĂŶŝĞǁǇǏƐǌĂŶŝǏ͗
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Składowanie kruszywa powinno odbywaü siĊ w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.5. Materiały do złączania warstw konstrukcji.
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni naleĪy stosowaü drogowe kationowe emulsje
asfaltowe wg PN-EN13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tabl.2.
2.6. ĝrodek adhezyjny
DecyzjĊ o zastosowaniu Ğrodka adhezyjnego podejmuje siĊ po przeprowadzeniu przez WykonawcĊ
badaĔ laboratoryjnych uzasadniających koniecznoĞü jego stosowania dla poprawy przyczepnoĞci asfaltu do
kruszywa.
NaleĪy stosowaü jedynie te Ğrodki adhezyjne, które posiadają AprobatĊ Techniczną (Ğwiadectwo
dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Sposób dozowania Ğrodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez InĪyniera/Inspektora Nadzoru.
2.7.Materiały do uszczelniania połączeĔ i krawĊdzi.
Do uszczelniania połączeĔ technologicznych (tj. do złączy podłuĪnych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w róĪnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róĪnych materiałów lub
połączenia warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleĪy
stosowaü:
a) materiały termoplastyczne, jak taĞmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych
b) emulsjĊ asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych
GruboĞü materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosiü:
- nie mniej niĪ 10 mm przy gruboĞci warstwy technologicznej do 2,5 cm
- nie mniej niĪ 25 mm przy gruboĞci warstwy technologicznej wiĊkszej niĪ 2,5 cm
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreĞlonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelniania krawĊdzi naleĪy stosowaü asfalt drogowy wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”.
Dopuszcza siĊ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.8. Dostawy materiałów.
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Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami okreĞlonymi w SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do obowiązku Wykonawcy naleĪy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania MMA, aby
zapewniü nieprzerwaną pracĊ otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.
KaĪda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi byü zaopatrzona w deklaracjĊ zgodnoĞci o treĞci
według PN-EN-45014 wydaną przez dostawcĊ.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. SprzĊt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystĊpujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaü siĊ
moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagĊszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, Ğrednich i ciĊĪkich ,
- walców stalowych gładkich ,
- walców ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeĔ czyszczących,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
3.2.1. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej
MieszankĊ betonu asfaltowego naleĪy produkowaü przy zastosowaniu sterowanej komputerem
wytwórni(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadającej wydajnoĞü zapewniająca wykonanie MMA w
iloĞciach i czasie wynikających z nakładów kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowofinansowego, wyposaĪonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemnoĞci nie mniejszej
niĪ połowa wydajnoĞci godzinowej. Komputerowy system sterowania otaczarką, w celu zapewnienia
produkcji mieszanki mineralno asfaltowej zgodnej z zadaną receptą, musi pracowaü w oparciu o zwrotne
potwierdzenia wydanych poleceĔ, a rejestrator podstawowych parametrów pracy wytwórni (godzina i
minuta wykonania zarobu, iloĞci nawaĪanych składników, czas mieszania kruszywa na sucho, czas
mieszania po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki kaĪdego zarobu na wyjĞciu z
mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kaĪdego cyklu, np. w postaci wydruku.
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno byü wagowe. Odchyłki masy
dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny byü
wiĊksze od ± 2 %.
Dozowanie wagowe lub objĊtoĞciowe Ğrodka adhezyjnego oraz modyfikatora asfaltu do asfaltu powinno
odbywaü siĊ poprzez wtrysk odpowiedniej porcji do asfaltu w trakcie jego podawania do mieszalnika
otaczarki.
3.2.2. Układarka mieszanek mineralno-bitumicznych
Układanie mieszanki w przypadku nowej budowy lub przełoĪenia ruchu powinno odbywaü siĊ pełną
szerokoĞcią, przy uĪyciu mechanicznej układarki gąsienicowej (moĪe byü zestawem układarek). W
przypadku przebudów, gdy nie ma moĪliwoĞci wyznaczenia trasy objazdu mieszankĊ naleĪy układaü
pasami. Układarka winna posiadaü miĊdzy innymi nastĊpujące podzespoły:
- automatyczne sterowanie pozwalające na ułoĪenie warstwy zgodnie z załoĪoną niweletą,
- płytĊ wibracyjną do wstĊpnego zagĊszczenia mieszanki,
- urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej.
Tylko wyjątkowo dopuszcza siĊ rĊczne ułoĪenie warstwy w miejscach niedostĊpnych dla sprzĊtu,
przy czym szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na zagĊszczenie takich powierzchni, niedostĊpnych
dogĊszczaü je przy pomocy płyt wibracyjnych.
3.2.3. Walce do zagĊszczania
NaleĪy stosowaü, walce stalowe gładkie Ğrednie i ciĊĪkie z wibracją w zakresie 35 – 50 H
regulowanym ciĞnieniu w oponach.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt naleĪy przewoziü zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltów drogowych moĪe odbywaü siĊ w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bĊbnach blaszanych,
- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InĪyniera/Inspektora Nadzoru.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem naleĪy przewoziü w cysternach przystosowanych do przewozu ma
umoĪliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w sposób
zabezpieczający przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcja
zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
MieszankĊ mineralno-asfaltową naleĪy przewoziü pojazdami samowyładowczymi, wyposaĪ do
przykrywania mieszanki podczas transportu.
W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien byü
wiĊkszy niĪ 10% temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z jednoczesnym spełnieniem
warunków zachowania temperatury wbudowania. Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej
od momentu załadunku nie powinien przekraczaü 2 godzin.
Zaleca siĊ stosowanie samochodów termosów z podwójnymi Ğcianami skrzyni wyposaĪonej w
system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w D.00.00.00 „Wymagania ogólne"
5. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie receptury.
Do warstwy wiąĪącej(wyrównawczej) naleĪy stosowaü beton asfaltowy AC W 11. Do obu warstw
moĪna stosowaü tĊ samą mieszankĊ. Do warstwy Ğcieralnej– AC S 11.
Tablica 6 – Uziarnienia MM oraz zawartoĞü lepiszcza
WłaĞciwoĞü

Przesiew, [%(m/m)]

Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
ZawartoĞü lepiszcza

AC 8 S
od
100
90
70
45
8
6
Min. 6,6

do
100
90
65
20
12

AC 11 S
od
100
90
70
45
8
6
Min. 6,4

do
100
90
60
22
12

AC W 11
od
100
90
60
30
5
3
Min. 4,6

do
100
80
50
18
8

Wykonawca na cztery tygodnie przed przystąpieniem do produkcji MMA jest InĪynierowi/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia materiały wyjĞciowe wraz z receptą laboratoryjną. InĪynier/Inspektor
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Nadzoru przed zatwierdzeniem zweryfikuje jedną receptĊ przewidzianego w projekcie w
Laboratorium Zamawiającego na jego koszt. Kolejne przedstawione recepty bĊdą weryfikowane
przez Laboratorium Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej iloĞci asfaltu,
- okreĞleniu właĞciwoĞci mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami niniejszej SST.
Tablica 7. Wymagane właĞciwoĞci betonu asfaltowego
WłaĞciwoĞü

Warunki zagĊszczenia wg PNEN
13108-20
AC 8

AC 11 S

Metoda i warunki
badaĔ

AC 11 W

Mieszanka

AC 8 S

AC 11 S

AC 11W

ZawartoĞü
wolnych
przestrzeni

C.1.2, ubijanie
2x50 uderzeĔ

PN-EN 12697-8, p.4
C.1.2,
ubijanie 2x50
uderzeĔ

Wolne
przestrzenie
wypełnione
lepiszczem

C.1.2, ubijanie
2x50 uderzeĔ

C.1.2,
PN-EN 12697-8, p.5 VFBmin 78 VFBmin 75 VFBmin 65
VFBmax VFBmax
ubijanie 2x50
VFBmax 80
uderzeĔ
89
89

ZawartoĞü
wolnych
przestrzeni
MM

C.1.2, ubijanie
2x50 uderzeĔ
w

OdpornoĞü na
działanie wody

-

C.1.1, ubijanie 2x25 uderzeĔ

Vmin 1,0
Vmax 3

Vmin 3,0
Vmax 6

PN-EN 12697-8, p.5

VMAmin 16

VMAmin 16

PN-EN 12697-12,
przechowywanie w
40 o C z jednym
cyklem zamraĪania,
badanie w 15 o C

ITSR90

ITSR80

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej
MieszankĊ mineralno - asfaltową produkuje siĊ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatura
gotowej mieszanki mineralno - asfaltowej. Wytwarzanie mieszanki powinno odbywaü siĊ w
laboratoryjną, zatwierdzoną przez InĪyniera/Inspektora Nadzoru. RzĊdne krzywej uziarnienia
laboratoryjnej powinny byü skorygowane w wyniku przeprowadzonej próby technologiczne
mieszanki na odcinek próbny.
Dozowanie składników, w tym takĪe wstĊpne, powinno byü wagowe i zautomatyzowane oraz z
Dopuszcza siĊ dozowanie objĊtoĞciowe asfaltu, przy uwzglĊdnieniu zmiany jego gĊstoĞü
temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosiü: jedna działka elementarna wagi, wzglĊdnie
przepływomierza, lecz nie wiĊcej – niĪ 2 % w stosunku do masy składnika.
JeĪeli jest przewidziane dodanie Ğrodka adhezyjnego, to powinien on byü dozowany do asfaltu w
sposób, i w iloĞciach okreĞlonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien byü ogrzewany w sposób poĞredni, z układem termostatowa
utrzymanie stałej temperatury z – tolerancją 5o C.
NaleĪy tak zaplanowaü produkcje mieszanki mineralno – asfaltowej, Īeby od chwili jej
wytworzenia jej wbudowania upłynĊło 90÷120 minut, przy czym składowanie i transport
stanowią czĊĞü okres niezbĊdny do zajĞcia reakcji chemicznej w asfalcie otaczającym kruszywo.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie o
temperaturze niĪszej od wymaganej powinna byü potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4. Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe moĪe stanowiü nowa warstwa podbudowy albo nowa warstwa asfaltowa. PodłoĪem moĪe
byü stara warstwa konstrukcji nawierzchni.
Powierzchnia podłoĪa winna byü sucha i czysta. Przed ułoĪeniem warstwy bitumicznej z b
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podłoĪe naleĪy przygotowaü zgodnie z wymaganiami podanymi w D.04.03.01 „Oczyszczenie
warstw konstrukcyjnych".
Powierzchnie czołowe krawĊĪników, włazów, wpustów itp. urządzeĔ powinny byü pokryte
materiałem uszczelniającym w okreĞlonej iloĞci zaakceptowanej przez InĪyniera/Inspektor Przed
ułoĪeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa leĪąca poniĪej warstwy układane emulsją
asfaltową zgodnie z D.04.03.01.
5. Warunki przystąpienia do robót
Mieszanki MMA naleĪy wbudowywaü w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura
ciągu doby nie powinna byü niĪsza niĪ:
- dla w-wy Ğcieralnej: 0 oC (przed robotami) i +5 oC (w czasie robót),
- dla w-wy wiąĪącej: -2oC (przed robotami) i 0oC (w czasie robót),
- dla w-wy podbudowy: -5 oC (przed robotami) i –3 oC (w czasie robót)
W przypadku produkcji i układania warstwa nawierzchni z ACWMS w warunkach obniĪone
otoczenia (póĨna jesieĔ) naleĪy zastosowaü technologiĊ lub dodaü Ğrodek obniĪając asfaltowego i
poprawiające urabialnoĞü oraz zagĊszczalnoĞü mieszanki.
5.6. Próba technologiczna
Laboratoryjnie zaprojektowane MMA powinny byü sprawdzone w trakcie próby technologicznej
w pełnym zakresie zastosowanych metod badaĔ, zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.
Na podstawie uzyskanych wyników InĪynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzjĊ o wykonaniu
odcinka próbnego.
5.7. Odcinek próbny.
- Nie wymaga siĊ.
5.8. Wbudowywanie i zagĊszczanie warstw z betonu asfaltowego
Zamawiający w przypadku wykonawstwa w okresach chłodnych bĊdzie kontrolował czy w
wyniku przegrzania MMA w trakcie produkcji, transportu i wbudowania nie uległy znacznemu
pogorszeniu własnoĞci asfaltu.
ZagĊszczanie mieszanki powinno odbywaü siĊ zgodnie ze schematem przejĞü wal próbnym.
Złącza w warstwie wiąĪącej powinny byü wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadłej
Złącza poprzeczne i podłuĪne, wynikające z dziennej działki roboczej powinny by posmarowane
emulsją. Złącza poprzeczne powinny byü zabezpieczone dodatkowo listwą przed uszkodzeniem.
Boczne krawĊdzie warstwy naleĪy zabezpieczyü poprzez szczelne posmarowanie emulsją. Złącza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byü przesuniĊte wzglĊdem siebie co najmniej o 15 cm.
Stosując zespół układarek, zakoĔczenie działek roboczych dla kaĪdego pasa powinno byü
przesuniĊte o ok. 5-8 m. Za zgodą InĪyniera/Inspektora Nadzoru, nawierzchniĊ moĪna oddaü do
ruchu zaraz po ostygniĊciu.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Na Īądanie Zamawiającego ze wszystkich materiałów przewidzianych do budowy (kruszy
lepiszcze itd.) Wykonawca przekaĪe próbki o odpowiedniej wielkoĞci, i Zamawiający bĊdzie je
przechowywał pod zamkniĊciem. Strony kontraktu potwierdzą pisemnie przekazanie próbek. W
ramach próbki te bĊdą mogły posłuĪyü do oceny zgodnoĞci dostaw z warunkami kontraktu.
Minimalne wielkoĞci próbek materiałów:
-wypełniacz – 2 kg
-kruszywa o uziarnieniu do 8 mm – 5 kg
-kruszywa o uziarnieniu powyĪej 8 mm – 15 kg
-lepiszcze - próbka Ğrednia z 3 próbek czĊĞciowych po 2 kg

6.3. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
Tablica 8. Zakres oraz czĊstotliwoĞü badaĔ i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania
MMA

10

Lp.

Wyszczególnienie badaĔ

CzĊstotliwoĞü badaĔ

BADANIA MIESZANKI
1.

Temperatura składników

Dozór ciągły

2.

Temperatura mieszanki

KaĪdy samochód przy załadunku i w czasie
wbudowywania

3.

Uziarnienie i zawartoĞü lepiszcza
Na kaĪde rozpoczĊte 6000m nawierzchni 1
próbka(iloĞü moĪe byü zwiĊkszona)
Na kaĪde rozpoczĊte 6000m nawierzchni 1
próbka
(iloĞü moĪe byü zwiĊkszona)

4.

Temperatura miĊknienia lepiszcza
odzyskanego

5.

Na próbki kaĪde rozpoczĊte 6000m
GĊstoĞü i zawartoĞü wolnych przestrzeni nawierzchni 1 próbka
(iloĞü moĪe byü zwiĊkszona)

BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI
6.

WskaĨnik zagĊszczenia warstwy, wolna
przestrzeĔ w warstwie

Na kaĪde rozpoczĊte 6000m2 nawierzchni 1
próbka
(iloĞü moĪe byü zwiĊkszona)
Nie rzadziej niĪ co 20m

7.

Spadki poprzeczne *)

8.

RównoĞü podłuĪna

9.

RównoĞü poprzeczna

Dla kaĪdej jezdni i kaĪdego pasa ruchu pomiar
planografem oraz w miejscach niedostĊpnych i
krótkich odcinkach ( do 200m) metoda łaty 4metrowej i klina – nie rzadziej niĪ co 10m
Dla kaĪdego pasa ruchu, nie rzadziej niĪ co 10m

10.

GruboĞü lub iloĞü materiału

Nie rzadziej niĪ co 100m

11.

Złącza podłuĪne i poprzeczne

KaĪde złącze (ocena wizualna)

12.

Wygląd warstwy

Ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach
głównych łuków poziomych.

Tablica 9. Tolerancje zawartoĞci składników mieszanki mineralno-asfaltowej wzglĊdem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
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Dopuszczalne odchyłki [%]
Lp.

Składniki mieszanki
mineralno-asfaltowej

W czasie
produkcji

Odbiór koĔcowy
– mieszanki
wałowane

1

Przechodzi przez sito (# wg recepty)

-8 do +5

-

2

Jw. # 2,0mm

± 6,0

-

3

ZawartoĞü ziaren >2,0mm

-

7,0-10,0

4

Jw. # 0,063mm

± 2,0

2,1-4,0

5

Asfalt

± 0,6

± 0,6

6

WskaĨnik zagĊszczenia

97%

97%

7

ZawartoĞü wolnych przestrzeni

3÷6 (wyrównawcza.) 3÷6 (wyrównawcza)
4÷10 (wiąĪąca)
3÷5 (Ğcieralna)

4÷10 (wiąĪąca)
3÷5 (Ğcieralna

6.4 ZagĊszczenie warstwy i wolna przestrzeĔ w warstwie
ZagĊszczenie i wolna przestrzeĔ w warstwie powinny byü zgodne z wymaganiami i recepturą
-WskaĨnik zagĊszczenia warstwy
WskaĨnik zagĊszczenia warstwy naleĪy sprawdzaü na próbkach wyciĊtych z poprzez porównanie
gĊstoĞci strukturalnej wyciĊtych próbek z gĊstoĞcią strukturalną próbek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. OkreĞlanie gĊstoĞü metodą hydrostatyczną.
WskaĨnik zagĊszczenia nie moĪe byü niĪszy niĪ 98%.
-Wolna przestrzeĔ w zagĊszczonej warstwie
Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie naleĪy przyjmowaü gĊstoĞü mineralno-asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej
6.5. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach po
dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 %.
6.6. Ocena równoĞci podłuĪnej
Wymagana równoĞü podłuĪna jest okreĞlona przez wartoĞci odchyleĔ równoĞci, które nie mogą w
liczbie pomiarów stanowiących 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym od
równoĞci oznacza najwiĊkszą odległoĞü miĊdzy łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu
Tablica 9. Dopuszczalne wartoĞci odchyleĔ równoĞci podłuĪnej warstwy Ğcieralnej wymagane
okresu gwarancyjnego
Procent liczby pomiarów

Element nawierzchni
Pasy

ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjne, pasy
włączania i wyłączania

95%

100%

6 mm

8 mm

6.7. Ocena równoĞci poprzecznej nawierzchni
Do pomiaru poprzecznej równoĞci nawierzchni powinna byü stosowana metoda równowaĪ
wykorzystaniem łaty i klina, okreĞlonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien byü wykonywany
co 10 m, a liczba pomiarów nie moĪe byü mniejsza niĪ 20. Odchylenie równoĞci oznacza
najwiĊkszą odległoĞü miĊdzy łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu.
Z czĊstotliwoĞcią podaną w tablicy 7 naleĪy sprawdzaü spadek poprzeczny warstwy. Sprawdzenie
polega na przyłoĪeniu łaty i zmierzeniu przeĞwitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki Ğcieralnej na odcinkach prostych i na łukach powinny byü zgodne z projektem ± 0,5%.
Wymaga siĊ, aby co najmniej 90% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału

12

dopuszczalnych odchyleĔ.
Tablica 10. Dopuszczalne wartoĞci odchyleĔ równoĞci poprzecznej warstwy Ğcieralnej wymagane
przed upływem okresu gwarancyjnego
Procent liczby pomiarów

Element nawierzchni
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy
awaryjne, pasy włączania i wyłączania

90%

100%

6 mm

9 mm

6.8. Pomiar gruboĞci warstwy (iloĞci materiału)
GruboĞci wykonanej warstwy naleĪy okreĞlaü z czĊstotliwoĞcią podaną w tablicy 7 na podstawie
wyciĊtych próbek.
Dopuszczalne odchyłki:
dla wielu badaĔ (Ğrednia)  10%
dla pojedynczej próbki  15%.
W przypadku gruboĞci mniejszej niĪ dopuszczalne odchylenie zostaną Wykonawcy naliczone
potrącenia za obniĪoną jakoĞü.
6.9. Złącza podłuĪne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny byü wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byü przesuniĊte wzglĊdem siebie, co najmniej o
15cm. Złącza powinny byü całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny byü w jednym
poziomie.
6.10. KrawĊdĨ, obramowanie
Warstwa Ğcieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna do wystawaü od 3
do5 mm ponad ich powierzchniĊ.
Warstwy bez oporników powinny byü wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła koniecznoĞü
obciĊcia pokryte asfaltem.
6.11. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieü jednolitą teksturĊ, bez miejsc porowatych,
łuszczących siĊ i spĊkanych.
6.12. Potrącenia za nieprawidłowoĞci w wykonaniu warstw nawierzchni.
W przypadku koniecznoĞci stosowania potrąceĔ – naliczane bĊdą jak w pkt.9.2.6 „WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008”
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i jeĪeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne w
pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
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-

-

-

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu
zakup i dostarczenie materiałów,
opracowanie receptur,
wytworzenie próbnej mieszanki betonu asfaltowego bazując na recepcie roboczej
zaaprobowanej
przez InĪyniera/Inspektora Nadzoru,
wykonanie odcinka próbnego, transport mieszanki na plac budowy,
zabezpieczenie krawĊĪników, zakrywanie i odkrywanie urządzeĔ kanalizacyjnych w trakcie
robót,
pokryw studni rewizyjnych i osadników, kratek Ğciekowych, dylatacji,
posmarowanie lepiszczem krawĊdzi urządzeĔ obcych i krawĊĪników,
przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie emulsją asfaltową,
wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
mechaniczne ułoĪenie mieszanki,
skropienie miĊdzywarstwowe,
mechaniczne zagĊszczenie rozłoĪonej warstwy,
wykonanie i zabezpieczenie złączy i krawĊdzi,
przeprowadzenie pomiarów i badaĔ wymaganych Specyfikacją,
uporządkowanie placu budowy.

9.3.Cena wykonania robót okreĞlonych niniejszą specyfikacją 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 niezbĊdne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury, Warszawa 2008
-WT-1 Kruszywa. Warszawa 2008. Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury, Warszawa 2008
-WT-3 Emulsje asfaltowe 2009r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
Inne dokumenty
-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 1999 r, poz. 430).
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów wystĊpujących w
niniejszej SST)
2.

PN-EN 196-21

3.

PN-EN 459-2

4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartoĞci chlorków,
dwutlenku wĊgla i alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – CzĊĞü 2: Metody badaĔ
Badania podstawowych właĞciwoĞci kruszyw – Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie
składu ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie
kształtu ziaren za pomocą wskaĨnika płaskoĞci
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 4:
Oznaczanie kształtu ziaren – WskaĨnik kształtu
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie
procentowej zawartoĞci ziaren o powierzchniach powstałych
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 6:
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10. PN-EN 933-9

11. PN-EN 933-10

12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4

15. PN-EN 1097-5

16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3

21. PN-EN 1426

Ocena właĞciwoĞci powierzchni – WskaĨnik przepływu
kruszywa
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Ocena
zawartoĞci drobnych cząstek – Badania błĊkitem
metylenowym
Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 10:
Ocena zawartoĞci drobnych cząstek – Uziarnienie
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw –
Metody oznaczania odpornoĞci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw –
Oznaczanie gĊstoĞci nasypowej i jamistoĞci
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw –
CzĊĞü 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zagĊszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw –
CzĊĞü 5: Oznaczanie zawartoĞci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw –
CzĊĞü 6: Oznaczanie gĊstoĞci ziaren i nasiąkliwoĞci
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw –
CzĊĞü 7: Oznaczanie gĊstoĞci wypełniacza – Metoda
piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw –
CzĊĞü 8: Oznaczanie polerowalnoĞci kamienia
Badania właĞciwoĞci cieplnych i odpornoĞci kruszyw na
działanie czynników atmosferycznych – CzĊĞü 1:
Oznaczanie mrozoodpornoĞci
Badania właĞciwoĞci cieplnych i odpornoĞci kruszyw na
działanie czynników atmosferycznych – CzĊĞü 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
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D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.WARSTWA
WIĄĩĄCA i WYRÓWNAWCZA
1. WSTĉP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem warstwy wiąĪącej i wyrównawczej
nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki –
granica powiatu w km 2+890 ÷ 3+963, dł. 1,073 km.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawĊ opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach.
1.3. Zakres robót objĊtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy:
Warstwy wiąĪącej AC 16W – na zatokach autobusowych
Warstwy wyrównawczej AC 11W– pod warstwĊ Ğcieralną na jezdni
WarstwĊ wiąĪącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego moĪna wykonywaü dla dróg kategorii ruchu
od KR1 do KR6 (okreĞlenie 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
KR 1-2
KR 3-4
KR 4-5
1)
2)

Mieszanki o wymiarze D1), mm
AC11W 2), AC16W
AC16W, AC22W
AC16W, AC22W

Podział ze wzglĊdu na wymiar najwiĊkszego kruszywa w mieszance.
Dopuszcza siĊ AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR3÷KR6

1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca siĊ z jednej lub kilku warstw słuĪących do przejmowania
i rozkładania obciąĪeĔ od ruchu pojazdów na podłoĪe.
1.4.2. Warstwa wiąĪąca – warstwa nawierzchni miĊdzy warstwą Ğcieralną a podbudową.
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej gruboĞci, ułoĪona na istniejącej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoĪenia kolejnej warstwy.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okreĞlenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróĪniające tĊ
mieszankĊ ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzglĊdu na najwiĊkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym
tworzy strukturĊ wzajemnie klinującą siĊ.
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraĪony w procentach masy ziaren przechodzących przez
okreĞlony zestaw sit.
1.4.8. Kategoria ruchu – obciąĪenie drogi ruchem samochodowym, wyraĪone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkoĞü ziaren kruszywa, okreĞlona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
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1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ~ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ~ 2 mm, którego wiĊksza czĊĞü 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 wiĊksza czĊĞü przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany –
kruszywo, które składa siĊ 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 okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej
PMB - polimeroasfalt,
D - górny wymiar sita (przy okreĞlaniu wielkoĞci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okreĞlaniu wielkoĞci ziaren kruszywa),
C- kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - właĞciwoĞü uĪytkowa nie okreĞlana (ang. No Performance Determined; producent moĪe jej nie okreĞlaü),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moĪe dostarczyü odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobowiązany),
MOP - miejsce obsługi podróĪnych.
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
NaleĪy stosowaü 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 moĪna
stosowaü inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
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 spełniaü wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty
powinny spełniaü wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Metoda
L.p.
WłaĞciwoĞci
badania
WŁACIWOCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C
0,1 mm
PN-EN 1426[21]
2 Temperatura miknienia
3 Temperatura zapłonu,
nie mniej ni
4 Zawarto składników
rozpuszczalnych,
nie mniej ni

Rodzaj asfaltu
35/50
50/70
35÷50

50÷70

°C

PN-EN 1427[22]

50÷58

46÷54

°C

PN-EN 22592[62]

240

230

% m/m

PN-EN 12592[28]

99

99

2

5

Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
nie wiĊcej niĪ

6

% m/m

PN-EN 12607-1 [31]

0,5

0,5

%

PN-EN 1426 [21]

53

50

°C

PN-EN 1427 [22]

52

48

Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niĪ
Temperatura miĊknienia
po starzeniu, nie mniej niĪ
WŁACIWOCI
Zawarto parafiny,
nie wicej ni
Wzrost temp. miknienia
po starzeniu, nie wicej ni
Temperatura łamliwoci
Fraassa, nie wicej ni

7

8
9
10

SPECJALNE KRAJOWE
%

PN-EN 12606-1 [30]

2,2

2,2

°C

PN-EN 1427 [22]

8

9

°C

PN-EN 12593 [29]

-5

-8

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

WłaĞciwoĞü

Jednostka

2

3

4

5

6

PN-EN 1426 [21]

0,1 mm

25-55

3

PN-EN 1427 [22]

°C

 60

6

J/cm2

 2 w 5°C

3

PN-EN 13587 [53]
PN-EN 13703 [57]

J/cm2

NPDa

0

PN-EN 13588 [54]

J/cm2

NPDa

0

PN-EN 1426 [21]

%
%

 0,5
 40

3
3

PN-EN 1427 [22]

°C

8

3

Temperatura
zapłonu

PN-EN ISO 2592
[63]

°C

 235

3

Temperatura
łamliwoĞci

PN-EN 12593 [29]

°C

 -12

6

Nawrót sprĊĪysty
w 25°C
Nawrót sprĊĪysty
w 10°C
Zakres
plastycznoĞci
StabilnoĞü
magazynowania.
RóĪnica tempe
ratur miĊknienia

PN-EN 13398 [51]

%

 50

5

NPDa

0

1
Konsystencja
w poĞrednich
temperaturach eksploa
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperatu
rach eksploa
tacyjnych

Kohezja

StałoĞü konsystencji
(OdpornoĞü
na starzenie
wg PN-EN
12607-1 lub
-3 [31]
Inne
właĞciwoĞci

Gatunki asfaltów modyfikowanych
polimerami (PMB)
25/55 – 60
wymaganie
klasa

Metoda
badania

Penetracja
w 25°C

Temperatura
miĊknienia
Siła rozciągania
(mała prĊdkoĞü
rozciągania)
Siła rozciągania
w 5°C (duĪa
prĊdkoĞü rozcią
gania)
Wahadło Vialit
(meto-da
uderzenia)
Zmiana masy
Pozostała
penetracja
Wzrost tem
peratury

PN-EN 13589 [55]
PN-EN 13703 [57]

miĊknienia

PN-EN 14023 [59]
Punkt 5.1.9

°C

TBRb

1

PN-EN 13399 [52]
PN-EN 1427 [22]

°C

5

2

3

dodatkowe

StabilnoĞü
magazynowania. PN-EN 13399 [52]
0,1 mm
NPDa
PN-EN 1426 [21]
RóĪnica
penetracji
Spadek tempe
PN-EN 12607-1
ratury miĊknienia
°C
TBRb
[31]
po starzeniu wg
PN-EN 1427 [22]
PN-EN 12607
-1 lub -3 [31]
Nawrót sprĊ
Īysty w 25°C po
 50
starzeniu wg PN
EN 12607-1 lub
PN-EN 12607-1
-3 [31]
%
[31]
Nawrót sprĊPN-EN 13398 [51]
Īysty w 10°C po
NPDa
starzeniu wg PN
EN 12607-1 lub
-3 [31]
a NPD – No Performance Determined (właĞciwoĞü uĪytkowa nie okreĞlana)
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania)

0

1
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0

Składowanie asfaltu drogowego powinno siĊ odbywaü w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie
asfaltu i wyposaĪonych w system grzewczy poĞredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien byü izolowany termicznie, posiadaü automatyczny system grzewczy z tolerancją ±
5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien byü magazynowany w zbiorniku wyposaĪonym w system grzewczy poĞredni
z termostatem kontrolującym temperaturĊ z dokładnoĞcią ± 5°C. Zaleca siĊ wyposaĪenie zbiornika w mieszadło.
Zaleca siĊ bezpoĞrednie zuĪycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleĪy unikaü wielokrotnego rozgrzewania
i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaü niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltów róĪnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym.
2.3. Kruszywo
Do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego naleĪy stosowaü kruszywo według PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa
powinny spełniaü wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – czĊĞü 2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 ,
tablica 2.3.Składowanie kruszywa powinno siĊ odbywaü w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoĪe składowiska musi
byü równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno siĊ odbywaü w silosach wyposaĪonych w
urządzenia do aeracji.
2.4. ĝrodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepnoĞü (adhezjĊ) lepiszcza do kruszywa i odpornoĞü mieszanki mineralno-asfaltowej
na działanie wody, naleĪy dobraü i zastosowaü Ğrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywolepiszcze wartoĞü przyczepnoĞci okreĞlona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%.
Składowanie Ğrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeĔ i krawĊdzi
Do uszczelnienia połącze technologicznych (tj. złczy podłunych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w rónym czasie oraz spoin stanowicych połczenia rónych materiałów lub połczenie
warstwy asfaltowej z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub j ograniczajcymi, naley stosowa: a) materiały
termoplastyczne, jak tamy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat
technicznych,
b) emulsj asfaltow według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubo materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi:
– nie mniej ni 10 mm przy gruboci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej ni 15 mm przy gruboci warstwy technologicznej wikszej ni 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okrelonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metod na gorco”. Dopuszcza si inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.
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2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąĪąca z warstwą Ğcieralną) naleĪy stosowaü
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].
EmulsjĊ asfaltową moĪna składowaü w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleĪy nalewaü emulsji do opakowa i zbiorników zanieczyszczonych
materiałami mineralnymi.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 3.
3.2. SprzĊt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zalenoci od potrzeb, powinien wykaza si moliwoci
korzystania ze sprztu dostosowanego do przyjtej metody robót, jak:
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigłym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno
asfaltowych,
– układarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równoci układanej warstwy, – skrapiarka,
– walce stalowe gładkie,
– walce ogumione
– szczotki mechaniczne i/lub inne urzdzenia czyszczce,
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, – sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt i polimeroasfalt naley przewozi w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzdzenia umoliwiajce porednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mona przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz naley przewozi w sposób chronicy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien by przewoony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiałów sypkich, umoliwiajcych rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moe by transportowana w zamknitych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, e nie bd korodowały pod wpływem emulsji i nie bd powodowały jej
rozpadu. Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie naley uywa do transportu opakowa z metali
lekkich (moe zachodzi wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy emulsjach o pH ~ 4).
Mieszank mineralno-asfaltow naley dowozi na budow pojazdami samowyładowczymi w zalenoci
od postpu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by zabezpieczona przed
ostygniciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uywanych do transportu mieszanki powinny by czyste,
a do zwilania tych powierzchni mona uywa tylko rodki antyadhezyjne niewpływajce szkodliwie
na mieszank.
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 przystpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto
lepiszcza podane s w tablicach 5i 6
Wymagane właciwoci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s w tablicach 7, 8, 9 projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartoĞü lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiąĪącej i wyrównawczej (projektowanie empirycznie) [65]
WłaĞciwoĞü
Wymiar sita #, [mm]
31,5
22,4
16
11,2
8
2
0,125
0,063
ZawartoĞü lepiszcza,
minimum*)

AC11W
KR1-KR2
od
do
100
90
100
60
80
30
50
5
18
3,0
8,0
Bmin4,6

Przesiew, [% (m/m)]
AC16W
AC16W
KR3-KR6
KR1-KR2
od
do
od
do
100
100
90
100
90
100
65
80
65
80
25
30
25
40
5
10
5
15
3,0
7,0
3,0
8,0
Bmin4,4

Bmin4,4

AC22W
KR3-KR6
od
do
100
90
100
65
80
25
33
5
10
3,0
7,0
Bmin4,2

Minimalna zawartoĞü lepiszcza jest okreĞlona przy załoĪonej gĊstoĞci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. JeĪeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gĊstoĞü ( ȡd), to do wyznaczenia minimalnej
zawartoĞci lepiszcza podaną wartoĞü naleĪy pomnoĪyü przez współczynnik Į według równania:
Į=2,650/ ȡd

Tablica 6. Wymagane właĞciwoĞci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąĪącej i wyrównawczej,
KR1 ÷ KR2 (projektowanie empiryczne) [65]
WłaĞciwoĞü
ZawartoĞü
wolnych
przestrzeni
Wolne
przestrzenie
wypełnione
lepiszczem
Zawarto
wolnych
przestrzeni w
mieszance
mineralnej
Odporno na
działanie wody

Warunki
zagĊszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]
C.1.2,ubijanie,
2×50 uderze

Metoda i warunki badania

AC11W

AC16W

PN-EN 12697-8 [33],
p. 4

V min3,0
V max6,0

V min3,0
V max6,0

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderze

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

VFB min65
VFB min80

VFB min60
VFB min80

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderze

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

VMA min16

VMA min16

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderze

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem
zamraania,
badanie w 15°C

ITSR 80

ITSR 80

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow naley wytwarza na gorco w otaczarce (zespole maszyn i urzdze
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym take wstpne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z recept robocz, a urzdzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo o rónym uziarnieniu lub pochodzeniu naley dodawa odmierzone
oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naley przechowywa w zbiorniku z porednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniajcym utrzymanie danej temperatury z dokładnoci ± 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moe przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70
i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperatur
właciw do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by wysza
o wicej ni 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy
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najniĪsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyĪsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpoĞrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 12. NajwyĪsza i najniĪsza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50

od 155 do 195

Asfalt 50/70
PMB 25/55-60

od 140 do 180
od 140 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewniü równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza siĊ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania miĊdzy sobą deklarowanych przydatnoĞci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właĞciwoĞci
objĊtoĞciowe) z zachowaniem braku róĪnic w ich właĞciwoĞciach.
5.4. Przygotowanie podło a
PodłoĪe (podbudowa lub stara warstwa Ğcieralna) pod warstwĊ wiąĪącą lub wyrównawczą z betonu
asfaltowego powinno byü na całej powierzchni: – ustabilizowane i noĞne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałoĞci luĨnego kruszywa, – wyprofilowane, równe i
bez kolein.
W wypadku podłoĪa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierównoĞci naleĪy przyjąü dane
z pomiaru równoĞci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
równoĞü podłuĪna jest okreĞlona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü drogi publiczne [67]. W wypadku podłoĪa z warstwy starej nawierzchni, nierównoĞci nie powinny
przekraczaü wartoĞci podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nierównoĞci podłoĪa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4metrową lub równowaĪną metodą) [65]
Klasa drogi
A, S,
GP
G
Z, L, D

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

Maksymalna nierównoĞü
podłoĪa pod warstwĊ
wiąĪącą [mm]
9
10
10
12

JeĪeli nierównoĞci są wiĊksze niĪ dopuszczalne, to naleĪy wyrównaü podłoĪe.
RzĊdne wysokoĞciowe podłoĪa oraz urządze usytuowanych w nawierzchni lub j ograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacj projektow. Z podłoa powinien by zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoa naley usun. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepnoci warstw wg punktu 5.7.
Nierównoci podłoa (w tym powierzchni istniejcej warstwy cieralnej) naley wyrówna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłou łaty z materiału o mniejszej sztywnoci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usun, a powstałe w ten sposób ubytki wypełni materiałem o właciwociach zblionych do materiału
podstawowego (np. wypełni betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połczenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.
Jeeli podłoe jest nieodpowiednie, to naley ustali, jakie specjalne rodki naley podj przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.
Szerokie szczeliny w podłou naley wypełni 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 podłou wykazujcym zniszczenia w postaci siatki spka zmczeniowych lub spka poprzecznych
zaleca si stosowanie membrany przeciwspkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI
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lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia
w obecnoĞci InĪyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodnoĞci właĞciwoĞci
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleĪy zaprogramowaü otaczarkĊ zgodnie z receptą roboczą i w
cyklu automatycznym produkowaü mieszankĊ. Do bada naley pobra mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.
Nie dopuszcza si oceniania dokładnoci pracy otaczarki oraz prawidłowoci składu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moliw segregacj kruszywa.
Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naley zgromadzi w silosie
lub załadowa na samochód. Próbki do bada naley pobiera ze skrzyni samochodu zgodnie z metod okrelon
w PN-EN 12697-27 [39].
Na podstawie uzyskanych wyników Inynier podejmuje decyzj o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystpieniem do wykonania warstwy wicej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
próbny celem ucilenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagszczania.
Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inynierem. Powierzchnia
odcinka próbnego powinna wynosi co najmniej 500 m2, a długo co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym
Wykonawca powinien uy takich materiałów oraz sprztu jakie zamierza stosowa do wykonania warstwy.
Wykonawca moe przystpi do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inyniera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie miĊdzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałoci nawierzchni jest uzalenione od zapewnienia połczenia midzy
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obcienia nawierzchni ruchem.
Podłoe powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu zwikszenie połczenia midzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody midzy warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoa (np. podbudowa asfaltowa), przed ułoeniem warstwy wicej z betonu
asfaltowego powinno by wykonane w iloci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy
czym:
– zaleca si stosowa emulsj modyfikowan polimerem,
– ilo emulsji naley dobra z uwzgldnieniem stanu podłoa oraz porowatoci
mieszanki ; jeli mieszanka ma wiksz zawarto wolnych przestrzeni, to naley
uy wiksz ilo lepiszcza do skropienia, które po ułoeniu warstwy cieralnej
uszczelni j.
Skrapianie podłoa naley wykonywa równomiernie stosujc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si skrapianie rczne lanc w miejscach trudno dostpnych (np. cieki
uliczne) oraz przy urzdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j ograniczajcych. W razie potrzeby urzdzenia
te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione podłoe naley wyłczy z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoe powinno by skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp zamontowan na rozkładarce.
w punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltow asfaltow naley wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w cigu doby nie powinna by nisza od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatura otoczenia moe by nisza w wypadku stosowania ogrzewania podłoa. Nie dopuszcza si układania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniajcym temperatur
mieszania i wbudowania naley indywidualnie okreli wymagane warunki otoczenia.
Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wicej lub wyrównawczej
z betonu asfaltowego
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Minimalna temperatura otoczenia
[°C]
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót
0
+2

Rodzaj robót
Warstwa wiąĪąca
Warstwa wyrównawcza

0

+2

WłaĞciwoĞci wykonanej warstwy powinny spełniaü warunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. WłaĞciwoĞci warstwy AC [65]
Projektowana
Typ i wymiar
gruboĞü warstwy
mieszanki
technologicznej
[cm]
AC11W, KR1÷KR2 E)
4,0 ÷ 10,0
AC16W, KR1÷KR2 E)

WskaĨnik
zagĊszczenia
[%]

5,0 ÷ 10,0

 98
 98

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

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byü wbudowywana rozkładarką wyposaĪoną w układ automatycznego
sterowania gruboĞci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach
niedostĊpnych dla sprzĊtu dopuszcza siĊ wbudowywanie rĊczne.
GruboĞü wykonywanej warstwy powinna byü sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny byü równomiernie zagĊszczone ciĊĪkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego naleĪy stosowaü walce drogowe stalowe gładkie z moĪliwoĞcią wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.
5.9. Połączenia technologiczne
Połączenia technologiczne naleĪy wykonaü zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci 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:
- uzyskaü wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoĞci,
deklaracjĊ zgodnoĞci, aprobatĊ techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
- ew. wykonaü własne badania właĞciwoĞci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okreĞlone przez
InĪyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia Inynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. Uwagi ogólne
Badania dziel si na:
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy s wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia,
czy jako materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów
do uszczelnie itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połczenia itp.) spełniaj wymagania
okrelone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbdn starannoci
i w wymaganym zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokołach. W razie stwierdzenia uchybie w stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny naley niezwłocznie usun.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa Inynierowi na jego danie. Inynier moe zdecydowa
o dokonaniu odbioru na podstawie bada Wykonawcy. W razie zastrzee Inynier moe przeprowadzi badania
kontrolne według pkt. 6.3.3.
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Zakres bada Wykonawcy zwizany 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 iloci materiałów lub gruboci wykonanej warstwy, – pomiar spadku
poprzecznego warstwy asfaltowej, – pomiar równoci warstwy asfaltowej (wg pkt.
6.4.2.5), – pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodnoci powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakoci wykonania połcze technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne s badaniami Inyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połczenia itp.) spełniaj wymagania okrelone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s podstaw odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada na miejscu budowy zajmuje si
Inynier w obecnoci Wykonawcy. Badania odbywaj si równie wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bdzie przy nich obecny.
Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 16.
Tablica 16. Rodzaj bad kontrolnych [65]
L.p.

Rodzaj bad

1
1.1
1.2
1.3

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
Uziarnienie
Zawarto lepiszcza
Temperatura miknienia lepiszcza odzyskanego

1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Gsto i zawarto wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wska nik zagszczenia a)
Spadki poprzeczne
Równo
Grubo lub ilo materiału
Zawarto wolnych przestrzeni a)
Właciwoci przeciwpolizgowe

a) do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 m2
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek
moe zosta zwikszona (np. nawierzchnie dróg w terenie
zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da przeprowadzenia bada kontrolnych dodatkowych.
Inynier i Wykonawca decyduj wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
czciowych ocenianego odcinka budowy. Jeeli odcinek czciowy przyporzdkowany do bada kontrolnych nie
moe by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by mniejszy ni 20% ocenianego
odcinka budowy.
Do odbioru uwzgldniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków czciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawc ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitraowe
Badania arbitraowe s powtórzeniem bada kontrolnych, co do których istniej uzasadnione wtpliwoci
ze strony Inyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada).
Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalene laboratorium, które nie
wykonywało bada kontrolnych.
Koszty bada arbitraowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy
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przemawia wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie bada arbitraowych dotyczcych zawartoci wolnych przestrzeni
lub wskaĨnika zagĊszczenia naleĪy złoĪyü w ciągu 2 miesiĊcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego.

6.4. WłaĞciwoĞci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartoĞci odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8
[65].
Na etapie oceny jakoĞci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje siĊ wartoĞci dopuszczalne
i tolerancje, w których uwzglĊdnia siĊ: rozrzut wystĊpujący przy pobieraniu próbek, dokładnoĞü metod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metod pracy.
Właciwoci materiałów naley ocenia na podstawie bada pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza
si badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo warstwy oraz ilo materiału
Grubo wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo wbudowanego materiału
na okrelon powierzchni (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog odbiega od projektu o wartoci
podane w tablicy 17.
W wypadku okrelania iloci materiału na powierzchni i redniej wartoci gruboci warstwy z reguły
naley przyj za podstaw cały odcinek budowy. Inynier ma prawo sprawdza odcinki czciowe. Odcinek
czciowy powinien zawiera co najmniej jedn dzienn działk robocz. Do odcinka czciowego obowizuj
te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubo warstwy lub warstw przyjmuje si redni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznacze
gruboci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku czciowym
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki gruboci warstwy oraz iloci materiału na okrelonej powierzchni, [%] [65]
Warunki oceny

Warstwa asfaltowa ACa)

A – rednia z wielu oznacze gruboci oraz iloci
1. – duy odcinek budowy, powierzchnia wiksza ni
6000 m2 lub
10
– droga ograniczona krawnikami, powierzchnia
m2
wiksza ni 1000 lub
2. – mały odcinek budowy
15
B – Pojedyncze oznaczenie gruboci
15
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa cieralna jest układana z opó nieniem, warto z wiersza B
odpowiednio obowizuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowizuje warto
25%, a do łcznej gruboci warstw etapu 1 ÷ 15%

6.4.2.2. Wska nik zagszczenia warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wyraone wska nikiem zagszczenia oraz zawartoci wolnych
przestrzeni, nie moe przekroczy wartoci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kadego pojedynczego
oznaczenia danej właciwoci.
Okrelenie gstoci objtociowej naley wykonywa według PN-EN 12697-6
[32].
6.4.2.3. Zawarto wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjtkowo
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie moe wykroczy poza wartoci dopuszczalne podane
w p. 5.2 o wicej ni 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni naley bada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by zgodne z dokumentacj projektow, z tolerancj ± 0,5%.
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6.4.2.5. RównoĞü podłuĪna i poprzeczna
Do oceny równoĞci podłuĪnej warstwy wiąĪącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleĪy
stosowaü metodĊ z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaĪnej uĪyciu łaty i klina, mierząc
wysokoĞü przeĞwitu w połowie długoĞci łaty. Pomiar wykonuje siĊ nie rzadziej niĪ co 10 m. Wymagana równoĞü
podłuĪna jest okreĞlona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü drogi
publiczne [67].
Do oceny równoĞci poprzecznej warstwy wiąĪącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleĪy
stosowaü metodĊ z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaĪnej uĪyciu łaty i klina. Pomiar
naleĪy wykonywaü w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaĪdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niĪ co 10
m. Wymagana równoĞü poprzeczna jest okreĞlona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaü drogi publiczne [67].
6.4.2.6. Pozostałe właĞciwoĞci warstwy asfaltowej
SzerokoĞü warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaĪdej jezdni, nie moĪe siĊ róĪniü od szerokoĞci projektowanej
o wiĊcej niĪ ± 5 cm.
RzĊdne wysokoĞciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuĪnej i krawĊdziach, powinny byü
zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarów nie moĪe przekraczaü przedziału dopuszczalnych odchyle.
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róni si od dokumentacji projektowej o ± 5
cm.
Złcza podłune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by równe i zwizane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajce warstwy powinny by w jednym poziomie.
Wygld zewntrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by jednorodny, bez spka, deformacji,
plam i wykrusze.
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
Jednostk obmiarow 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 si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow, ST i wymaganiami Inyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Jeli warunki umowy przewiduj dokonywanie potrce, to Zamawiajcy moe w razie niedotrzymania
wartoci dopuszczalnych dokona potrce według zasad okrelonych w WT-2 [65] pkt. 9.2.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci 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 podłoa,
- dostarczenie materiałów i sprztu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, - posmarowanie
lepiszczem lub pokrycie tam asfaltow krawdzi urzdze obcych i
krawników,
- rozłoenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego, - obcicie krawdzi i
posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarów i bada wymaganych w specyfikacji technicznej, - odwiezienie sprztu.
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót okreĞlonych niniejszą SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbĊdne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów wystĊpujących w niniejszej
OST)
2. PN-EN 196-21
Metody badania cementu – Oznaczanie zawartoĞci chlorków,
dwutlenku wĊgla i alkaliów w cemencie
3. PN-EN 459-2
Wapno budowlane – CzĊĞü 2: Metody bada
4. PN-EN 932-3
Badania podstawowych właciwoci kruszyw – Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1
Badania geometrycznych właciwoci kruszyw – Oznaczanie
składu ziarnowego – Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3
Badania geometrycznych właciwoci kruszyw – Oznaczanie
kształtu ziaren za pomoc wska nika płaskoci
7. PN-EN 933-4
Badania geometrycznych właciwoci kruszyw – Cz 4:
Oznaczanie kształtu ziaren – Wska nik kształtu
8. PN-EN 933-5
Badania geometrycznych właciwoci kruszyw – Oznaczanie
procentowej zawartoci ziaren o powierzchniach powstałych
w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6
Badania geometrycznych właciwoci kruszyw – Cz 6:
Ocena właciwoci powierzchni – Wska nik przepływu
kruszywa
Badania geometrycznych właciwoci kruszyw – Ocena
10. PN-EN 933-9
zawartoci drobnych czstek – Badania błkitem
metylenowym
Badania geometrycznych właciwoci kruszyw – Cz 10:
11. PN-EN 933-10
Ocena zawartoci drobnych czstek – Uziarnienie
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właciwoci kruszyw –
12. PN-EN 1097-2
Metody oznaczania odpornoci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3
Badania mechanicznych i fizycznych właciwoci kruszyw –
Oznaczanie gstoci nasypowej i jamistoci
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10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwale na drogach publicznych, Warszawa 2008
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
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D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
1. WSTP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami. w ramach przebudowy drogi powiatowej
Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki – granica powiatu w km 2+890 ÷ 3+963, dł. 1,073 km.

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 objtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przepustów
rurowych pod zjazdami na drogi boczne.
1.4. Okrelenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniĊtej obudowy konstrukcyjnej, słuĪący do przeprowadzenia wody
małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja noĞna wykonana jest z rur betonowych lub Īelbetowych.
1.4.3. ĝcianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objĊtych niniejszą
SST, są:
− prefabrykaty rurowe,
− kruszywo do betonu,
− cement,
− woda,
− mieszanka pod ławĊ fundamentową,
− drewno na deskowanie,
− materiały izolacyjne,
− zaprawa cementowa.
2.3. Prefabrykaty rurowe
Kształt i wymiary prefabrykatów powinny byü zgodne z dokumentacją projektową i SST. Odchyłki wymiarów prefabrykatów
powinny odpowiadaü PN-B-02356 [1].
Powierzchnie elementów powinny byü gładkie, bez pĊkniĊü i rys. Dopuszcza siĊ drobne pory jako pozostałoĞci
po pĊcherzykach powietrza i wodzie, których głĊbokoĞü nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny byü wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywaü siĊ na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoĪu.
2.4. Kruszywa do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniaü wymagania PN-B-06712
[5].
Kruszywa naleĪy składowaü w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami. PodłoĪe składowiska powinno byü równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniaü wymagania PN-B-19701
[7].
NaleĪy stosowaü cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy
B-25.

Cement naleĪy przechowywaü zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
2.6. Woda
Woda powinna byü „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez bada laboratoryjnych moĪna stosowaü
wodociągową wodĊ pitną.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniaü wymagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych Ğcianek czołowych przepustów powinno spełniaü
wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].
2.9. Materiały izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustów i Ğcianek czołowych moĪna stosowaü:
− emulsjĊ kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
− lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10],
− papĊ asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
− wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doĞwiadczalnie i posiadające aprobatĊ techniczną - za zgodą Inspektora
Nadzoru.
2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna byü marki nie niĪszej niĪ M 12 i spełniaü wymagania PN-B-14501 [6].
3. SPRZT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania przepustów
Wykonawca przystĊpujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania
z nastĊpującego sprzĊtu:
− koparek,
− betoniarek,
− dozowników wagowych do cementu,
− sprzĊtu do zagĊszczania: ubijaki rĊczne i mechaniczne, zagĊszczarki płytowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w OST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”.
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
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
− odwodnienia,
− czasowego przełoĪenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym bĊdzie wykonywany przepust,
− wytyczenia osi przepustu i krawĊdzi wykopu,
− innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Wykop
Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty Ğcianek czołowych i ławĊ fundamentową powinien byü dostosowany
do wielkoĞci przepustu, głĊbokoĞci wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop naleĪy wykonywaü w takim okresie, aby po ich zakoĔczeniu moĪna było przystąpiü do wykonywania przepustu.
5.4. Ława fundamentowa pod przepust
Ława fundamentowa powinna byü wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
JeĪeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa moĪe byü wykonana:
− z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST D-04.04.01 „Podbudowa
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
− z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
− dla wymiarów w planie ± 5 cm,

−

dla rzĊdnych wierzchu ławy ± 2 cm.

5.5. Układanie prefabrykatów rurowych
Układanie rur betonowych lub Īelbetowych naleĪy wykonaü wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur naleĪy wypełniü zaprawą
cementową wg pkt 2.10 i uszczelniü materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5.6. ĝcianki czołowe
Zamiast Ğcianek czołowych betonowych naleĪy wykonaü darniowanie wlotu i wylotu przepustu na zjeĨdzie.
5.7. Zasypka przepustów
ZasypkĊ (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) naleĪy układaü jednoczeĞnie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej
gruboĞci z jednoczesnym zagĊszczaniem. WilgotnoĞü zasypki w czasie zagĊszczania powinna odpowiadaü wilgotnoĞci
optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%.
WskaĨnik zagĊszczenia poszczególnych warstw powinien byü zgodny z dokumentacją projektową i SST.
5.8. Umocnienie wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów naleĪy wykonaü zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Umocnieniu podlega dno oraz
skarpy.
W zaleĪnoĞci od materiału uĪytego do umocnienia, wykonanie robót powinno byü zgodne z SST D-06.01.01 „Umocnienie
skarp, rowów i Ğcieków”.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoĞci wykonywanych robót
KontrolĊ jakoĞci robót naleĪy wykonaü zgodnie z OST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi” pkt 6, oraz SST.
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 przepustu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTi wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie ław fundamentowych,
− wykonanie deskowania i rozebranie,
− montaĪ konstrukcji przepustu,
− betonowanie konstrukcji fundamentu i Ğcianki czołowej,
− wykonanie izolacji,
− wykonanie zasypki i zagĊszczenie,
− umocnienie wlotów i wylotów,
− uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie badaĔ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-02356
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów budowlanych z
betonu
2. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
3. PN-B-06251
Roboty betonowe i Īelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w Ğrodowisku agresywnych wód
gruntowych
5. PN-B-06712
Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501
7. PN-B-19701
8. PN-B-24622
9. PN-B-32250
10. PN-C-96177
11. PN-D-95017
12. PN-D-96000
13. PN-S-96012
14. BN-88/6731-08
15. BN-79/6751-01
16. BN-88/6751-03
17. BN-68/6753-04
18. BN-74/9191-01

Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoĞci
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoĪe z gruntu stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie
Materiały do izolacji przeciwwilgotnoĞciowej. Papa asfaltowa na taĞmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnoĞciowych
Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i Īelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

D.06.04.01 ROWY
1. WSTP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów w ramach przebudowy drogi powiatowej
Nr 2042W Nowe Łepki – Stare Łepki – granica powiatu w km 2+890 ÷ 3+963, dł. 1,073 km.

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 objtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z oczyszczaniem, pogłĊbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.
1.4. Okrelenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głĊbokoĞci co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodĊ.
1.4.2. Rów przydroĪny - rów zbierający wodĊ z korony drogi.
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodĊ poza pas drogowy.
1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodĊ spływającą ze stoku.
1.4.5. Pozostałe okreĞlenia 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 dotyczce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiały nie wystĊpują.
3. SPRZT
3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystĊpujący do wykonania robót powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania
z nastĊpującego sprzĊtu:
− koparek podsiĊbiernych,
− spycharek lemieszowych,
− równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
− urządzeĔ kontrolno-pomiarowych,
− zagĊszczarek płytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót okreĞlonych w niniejszej SST, moĪna korzystaü z dowolnych Ğrodków
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 wodĊ, ĞciĊciu trawy i krzaków
w obrĊbie rowu.
5.3. Pogłbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych naleĪy uzyskaü podane poniĪej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:
- dla rowu przydroĪnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokoĞü dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głĊbokoĞü od 0,30 m
do 1,20 m liczona jako róĪnica poziomów dna i niĪszej krawĊdzi górnej rowu;
b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnĊtrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewnĊtrznej od 1:3 do 1:10, głĊbokoĞü od 0,30 m do 1,50 m liczona jako róĪnica
poziomów dna i niĪszej krawĊdzi górnej rowu;
c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawĊdzie górne wyokrąglone łukami
kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnĊtrznej 1:3, a skarpy zewnĊtrznej od 1:3
do 1:10, głĊbokoĞü od 0,30 m do 0,50 m liczona jako róĪnica poziomów dna i niĪszej krawĊdzi górnej rowu;
− dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokoĞü dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5
do 1:3, głĊbokoĞü co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien byü oddalony co najmniej o 3,0 m od krawĊdzi
skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.
− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokoĞü dna co najmniej 0,40 m, głĊbokoĞü minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłuĪny rowu powinien wynosiü 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach
na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.
NajwiĊkszy spadek podłuĪny rowu nie powinien przekraczaü:
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 wykoĔczeniowe
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp naleĪy wywieĨü poza obrĊb
pasa drogowego i rozplantowaü w miejscu zaakceptowanym przez InĪyniera.
Sposób zniszczenia pozostałoĞci po usuniĊtej roĞlinnoĞci powinien byü zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami InĪyniera.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp.
1

Wyszczególnienie
Spadek podłuĪny rowu

Minimalna czĊstotliwoĞü pomiarów
1 km na kaĪde 5 km drogi

2

SzerokoĞü i głĊbokoĞü rowu

1 raz na 100 m

3

Powierzchnia skarp

1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podłuĪne rowu
Spadki podłuĪne rowu powinny byü zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% spadku.
6.2.2. SzerokoĞü i głĊbokoĞü rowu
SzerokoĞü i głĊbokoĞü rowu powinna byü zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
PowierzchniĊ skarp naleĪy sprawdzaü szablonem. PrzeĞwit miĊdzy skarpą a szablonem nie powinien
przekraczaü 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 siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InĪyniera,
jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci 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,
pogłĊbianie i profilowanie rowu,
ĞciĊcie trawy i krzaków,
odwiezienie urobku,
roboty wykoĔczeniowe,
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

