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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 00. 00. 00
WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
Przebudową dróg powiatowych Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –
droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+960
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robót w wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych
niŜej wymienionych i specyfikacjami.
D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
D.02.00.01 Roboty ziemne
D.04.05.01 Ulepszone podłoŜe z gruntu lub kruszywa stab. cementem .
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe ,
D.08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
1.3.2. Podstawa opracowania SST
Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, odpowiednie normy państwowe i branSowe.
„Technologia robót drogowych w latach 1987-90 – Wytyczne” opracowane przez
Ministerstwo Komunikacji – GDDP Warszawa. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
w Warszawie nr GDDP - 11f - 432/26/91 z dn. 1991.03.28 w sprawie przedłuSenia do
odwołania okresu obowiązywania „Technologii robót drogowych w latach 1987-90 –
Wytyczne” wraz z załącznikami „Wytyczne zalecenia robót, usług i dostaw na drodze
przetargu” – zał. do zarządzenia nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dn.
1994.12.18.
1.4. Określenia podstawowe
USyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco:
1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno - uŜytkową /drogę/ albo jego część stanowiąca odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny /obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł /.
1.4.2. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.4. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona da ruchu pojazdów.
1.4.5. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
1.4.8. Korpus drogowy nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.
1.4.9. Koryto – element uformowania w korpusie drogowym w celu ułoSenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy.
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1.4.11. Kosztorys ślepy – wykaz robót z podaniem ich ilości /przedmiar/ w kolejności
technologicznej oraz ich wykonania.
1.4.12 Księga obmiarów – akceptowana przez inŜyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, słuŜących do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.
1.4.13 Laboratorium – drogowe lub inne badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszystkich badań i prób związanych z
oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.14 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z
dokumentacją projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InSyniera.
1.4.15 Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i
rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla
ruchu.
a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,
b) Warstwa wiąŜąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralna a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę,
c) Podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu
na podłoŜe.
1.4.16. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.17. Odpowiednia / bliska / zgodność – zgodność wykonywanych robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.18. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczany do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowiska
przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.19. Pobocze – część korony drogi przeznaczona dla chwilowego zatrzymywania się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych słuŜąca jednocześni do bocznego oparcia konstrukcji.
1.4.20. PodłoŜe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.21. Polecenia inŜyniera – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inŜyniera (inspektora nadzoru) , w formie pisemnej, dotyczące realizacji robót.
1.4.22. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia
drogowego lub całkowita modernizacja istniejącego.
1.4.24. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej,
słuSący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego.
1.4.25. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.26. Zadania budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia
przewidywanych funkcji techniczno uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub
elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację o współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy, księgę
obmiaru robót, pozwolenie na budowę oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
SST. Przed rozpoczęciem robót Inwestor wyznacza Inspektora Nadzoru i informuje o tym na
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piśmie Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje sposobu wykonania robót, jakości, postępu
robót, oceny przydatności materiałów, uŜywanego sprzętu oraz oceny zgodności
prowadzonych robót z projektem i niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie moSe
wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji
projektowej lub niniejszym opracowaniu.
W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki niezwłocznie powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich waSności:
1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Techniczna
1.5.1. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
- precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w planie i
przekrojach na wszystkich etapach robót,
- ochrony przyjętych punktów i poziomów odniesienia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym
stanie i porządku od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy,
Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia,
zapory, znaki, światła ostrzegawcze. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony
środowiska na placu budowy i poza jej obrębem.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami,
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu
budowy do odbioru końcowego robót.
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem tub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczna,
Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Inspektora Nadzoru i władze konserwatorskie i
przerwać roboty do czasu dalszych decyzji.
2. Materiały
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały i grunty powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i wymaganiami określonymi w niniejszym opracowaniu.
Materiały muszą pochodzić ze źródeł akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
JeŜeli materiały z tego samego źródła są róŜnej, jakości, naleŜy zmienić źródło.
Inspektor Nadzoru ma prawo inspekcji eksploatacji źródła i kontroli materiałów
pochodzących ze źródła.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób
zapewniający ich jakość i przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie: według asortymentu frakcji i źródeł dostaw, z
zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z moŜliwością pobrania reprezentatywnych
próbek.
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub co do których zachodzi wątpliwość
pod względem jakości, powinny być składowane oddzie1nie. Dostawy tych materiałów
naleŜy przerwać w przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją,
projektową lub SST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zastąpić naleŜy i innymi, a roboty rozebrać i wykonać ponownie na koszt
Wykonawcy.
3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje
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zachowanie wymaganej jakości robót.
Wykonawca powinien wykonywać roboty przy uŜyciu potrzebnej ilości sprzętu i odpowiedniej
wydajności i w ustalonym terminie. Cały sprzęt budowlany /maszyny, urządzenia i narzędzia /
powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i dopuszczony do robót za zgodą
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym sprzętem
zapasowym, umoŜ1iwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
4. Transport
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością
przesuwania się podczas transportu i zawilgoceniem, zbryleniem bądź zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów po drogach pub1icznych poza granicami placu budowy.
5. Wykonanie robót
Wszystkie roboty powinny być zgodne z dokumentacja projektową, wymaganiami
przedstawionymi w SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w
skład zadania budowlanego. Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i
pomiarów oraz protokołu odbioru. W okresie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy:
- dziennika budowy,
- księgi obmiarów,
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych,
- protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badań muszą, być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola, jakości robót
6. 1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz i ich zgodność z wymaganiami
niniejszego opracowania odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
Do obowiązku wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi naleŜy:
- wyegzekwowanie od producenta / dostawcy / materiałów o odpowiedniej jakości,
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które
zagwarantują zachowania ich jakości i przydatności do planowanych robót,
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw /wielkości i częstotliwości aby mogła
być zapewniona rytmiczność produkcji,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymanych materiałów,
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robot takiej ilości materiałów dla
danego asortymentu robót, aby moŜna było opracować recepty mieszanek na
reprezentatywnych próbkach materiałów.
6. 2. Ogólne zasady kontroli robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i
dostarczać kopie raportów Inspektorowi Nadzoru. Kopie raportów powinny być przekazywane w
2 egzemplarzach i w terminach umoŜliwiających ustosunkowanie się do zawartych w nich
danych, w sposób nie mający wpływu na harmonogram prac prowadzanych przez Wykonawcę.
Wyniki badań powinny być przekazywane i Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaakceptowanych. Wykonawca powinien przechowywać komp1etne raporty wszystkich badań i
inspekcji i udostępnić je na Ŝyczenie Inwestora. Okres przechowywania tych dokumentów ustala
się na 5 lat.
Wykonawca zobowiązany, jest do bieŜącej kontroli:
- wszystkich rodzajów materiałów przewidzianych do uŜycia,
- sprzętu uŜytego do prowadzenia robót / wraz ze sprzętem towarzyszącym /,
- jakości / bieŜącej i końcowej / prowadzonych robót.
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Kontrola powinna być prowadzana z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymaganej
jakości robót, pod kątem zgodności wymienionych elementów z wymaganiami zawartym i w
niniejszym opracowaniu, projekcie technicznym oraz odpowiednich normach państwowych i
branŜowych.
Inspektor Nadzoru upowaŜniony, jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i
produkcję materiałów. MoŜe równieŜ uczestniczyć w procesie badań laboratoryjnych
prowadzonych przez Wykonawcę.
7. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i
wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wnioski zamieszcza w
księdze obmiarów. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w dokumentach przetargowych oraz
dodatkowe i nieprzewidziane.
Zasady określania ilości robót:
O ile nie ustalono inaczej, wszystkie pomiary długości słuŜące do obliczeń pola powierzchni
robót, będą wykonane w poziomie. Do obliczania objętości robót ziemnych naleŜy stosować
metodę przekrojów poprzecznych. W miarę skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny
być uzupełnione odpowiednimi szkicami.
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru.
W przypadku robot nadających się do obmiaru w kaŜdym czasie niezaleŜnie od ich postępu,
obmiaru dokonuje się:
- w przypadku częściowego fakturowania,
- w przypadku zakończenia danego rodzaju robót,
- w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar i odbiór robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. Odbiór robót
Odbiór robót jest oceną, robót wykonanych przez Wykonawcę.
8. 1. Rodzaje odbiorów:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu czyli finalna ocena ilości i jakości
wykonywanych robót,
b) odbiór częściowy – czyli ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących
zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony w
dokumentach przetargowych wraz z ustaleniami niezaleŜnego wynagrodzenia,
c) odbiór końcowy – czyli ocena ilości i jakości wykonanych robót, wchodzących w zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego,
odbiór ostateczny / pogwarancyjny / – czyli ocena zachowania wymaganej jakości i elementów
robót w okresie gwarancyjnym oraz związanym z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie
8. 2. Badania i pomiary w odbiorach robót
Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektowa i SST są
badania i pomiary wykrywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz
oględziny podczas dokonywania odbioru.
Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez
laboratorium, obsługę geologiczno – geodezyjną, zaakceptowane przez Zamawiającego oraz
dokonywane przez komisję odbioru.
8. 3. Dokumenty do odbioru robót
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące
dokumenty:
- dokumentację projektowa i szczegółową specyfikację techniczną,
- receptury i ustalenia technologiczne – dziennik budowy i księgę obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczeń laboratoryjnych,
- atesty, jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru,
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- dokumentację powykonawczą,
- operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz formalną zgodę inwestora na dokonane zmiany,
- uwag i dotyczące warunków rea1izaji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
8. 4. Dokonanie odbioru
Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kalkulacyjny /końcową kalkulację kosztów/. Inspektor po
stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu, potwierdza Wykonawcy
jego przyjęcie i przedkłada operat Inwestorowi.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych
robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego i pomiarów wymienionych w
punkcie 8. 2. i na ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST.
JeŜeli i komisja stwierdza, Se jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma to większego wpływu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to dokonuje potrąceń jak za wady
trwałe.
JeSeli jakość robót znacznie odbiega od wymogów, to komisja wyłącza te roboty z odbioru.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą
10. Przepisy związane
1) Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich. Generalna Dyrekcja
Dróg Publicznych. Warszawa 1989 r.
2) Wytyczne zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu. Załącznik do zarządzenia
Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dn. 18.02.1994 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D. 01. 00. 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstęp
1. 1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z
Przebudową drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –
droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+960
1. 2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1. 3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i
obejmują:
a) D.01.01.00 odtworzenie trasy,
b) D.01.02.01 usunięcie drzew i krzaków
c) D.01.02.02. zdjęcie warstwy humusu i/ lub darniny
d) D.01.02.04 rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
1. 4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową. SST i polecenia Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.00 ODTWORZENIE TRASY
1. Wstęp
1. 1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z
Przebudową drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –
droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+960
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
Do wykonania prac pomiarowych wykorzystać podstawowy sprzęt geodezyjny: niwelatory i
taśmy stalowe lub parciane.
4. Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie innych parametrów
technicznych.
5. Wykonanie robót
Prace przygotowawcze obejmują wszystkie czynności, których wykonanie w pasie drogowym,
jest nieodzowne przed przystąpieniem do robót ziemnych.
BezuŜyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione w miejsce określone kontraktem lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru.
5. 1 . Prace pomiarowe
W zakres prac pomiarowych wchodzą następujące czynności:
- wytyczenie osi tras drogi oraz krawędzi jezdni,
- wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie konturów wykopów i nasypów,
- wyznaczenie połoŜenia obiektów inŜynierskich.
Wykonawca powinien przeprowadzać obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne dla
szczegółowego wytyczenia robót. O wszelkich błędach wykrytych podczas odtwarzania trasy.
Wykonawca powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. Do kontynuowania prac
moŜna przystąpić po podjęciu przez Inspektora Nadzoru odpowiedniej decyzji. Wszystkie
dodatkowe roboty, wynikające z konieczności skorygowania zauwaŜonych błędów, zostaną
wykonane na koszt inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.
6. Kontrola jakości robót.
6. 1. Sprawdzenie robót pomiarowych:
a) oś naleŜy sprawdzić na wszystkich załamach pionowych i krzywiznach oraz co najmniej
co 200 m na prostych,
b) robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości odcinka,
c) wyznaczenie nasypów i wykopów naleŜy sprawdzić taśmą i szab1onem co najmniej w 5
miejscach na kaŜdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości,
d) wyznaczenie obiektów - taśmą i niwelatorem na kaŜdym obiekcie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest mb trasy.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony
obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru naleŜy porównać z
Dokumentacją Projektową.
8. Odbiór robót
Odbiór przy robotach przygotowawczych dokonuje się jak odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu, zgodnie z SST D.00.00.00.
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
10. Przepisy związane
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Warunki ogólne kontraktów /umów/ na roboty drogowe, mostowe, towarzyszące oraz dostawy.
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1991
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków dla zadania pod nazwą:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –
droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich i
powiatowych .
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków naleŜy stosować:
- piły mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem
drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinę oraz gałęzie naleŜy przewozić transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie
drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i
krzaków.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez
Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać w tzw.
sezonie rębnym, ustalonym przez InŜyniera.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby
zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
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przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały
się na głębokości do 60 cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem
przypadków podanych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna
być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie drzew i krzaków
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być
wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeŜeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym
miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyŜej
niŜ 10 cm ponad powierzchnią terenu. PowyŜsze odstępstwo od ogólnej zasady,
wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeŜeli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawę nasypu,
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie
powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniŜej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D02.00.00 „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed
gromadzeniem się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa
przedstawiające wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej
właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być
wykopane z duŜą ostroŜnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
JeŜeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.
NieuŜyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu
budowy.
JeŜeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.
Zaleca się stosowanie technologii, umoŜliwiających intensywne spalanie, z
powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z
wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie
wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
JeŜeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego
składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez InŜyniera, w którym będzie mozliwe
dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli
pozostałości po spaleniu, za zgodą InŜyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny
być one układane w warstwach. KaŜda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być
odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane
pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ
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wód powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” .
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
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 robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzaków - hektar.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną,
względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
- zasypanie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny przy
Przebudowie drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –
droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze
zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” .
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej
się do powtórnego uŜycia naleŜy stosować:
- równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego
uŜycia, naleŜy stosować:
- noŜe do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,
- łopaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
4.2. Transport humusu i darniny
Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darninę naleŜy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie
powodujący uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” .
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub
darniny.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami InŜyniera.
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, względnie moe stanowić zagroSenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleSy dodatkowo stosować ręczne wykonanie
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InSyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze
zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takŜe najeSdSaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub
innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdjęcie darniny
JeSeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest
pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę naleŜy zdjąć w sposób, który nie
spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę naleŜy ciąć w
regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około
0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.
NaleŜy dąŜyć do jak najszybszego uŜycia pozyskanej darniny. JeŜeli darnina przed
powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłoŜenie na gruncie
rodzimym. JeŜeli brak miejsca na takie rozłoSenie darniny, to naleŜy ją magazynować w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę naleŜy składować w warstwach trawą do
dołu. W pozostałym okresie darninę naleŜy składować warstwami na przemian trawą do góry i
trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4
tygodni.
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania naleŜy usunąć mechanicznie, z
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez
InŜyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i
darniny.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuS drogi lub odwiezieniem na odkład,
- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów dla
Przebudowie drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –
droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich i powiatowych
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
rozbiórką:
- warstw nawierzchni,
- krawęŜników, obrzeŜy i oporników,
- ścieków,
- chodników,
- ogrodzeń,
- barier i poręczy,
- znaków drogowych,
- przepustów: betonowych, Ŝelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
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
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe
być wykorzystany sprzęt podany poniSej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera:
- spycharki,
- ładowarki,
- Surawie samochodowe,
- samochody cięŜarowe,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
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5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową,
SST lub wskazanych przez InŜyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiórkowej, InSynier moSe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w
SST lub przez InŜyniera.
W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, naleŜy
spełnić warunki określone w SST D 05.03.11 „Recykling”.
W przypadku robót rozbiórkowych przepustu naleSy dokonać:
- odkopania przepustu,
- ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wySszych od około 2 m,
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z
ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,
- demontaŜu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie
ostroŜnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy załoŜeniu
ponownego ich wykorzystania,
- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia (z
zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy moSliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez
InSyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe,
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w
nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie
z wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
- dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m
(metr),
- dla znaków drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustów i ich elementów
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a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, Ŝelbetowych - m (metr).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uSycia, z
ułoSeniem na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy i oporników:
- odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki ścieku:
- odsłonięcie ścieku,
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uSycia, z
ułoSeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupełnienie i wyrównanie podłoŜa,
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki chodników:
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego uSycia, z
ułoSeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
e) dla rozbiórki ogrodzeń:
- demontaŜ elementów ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
-zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uSycia, z
ułoSeniem w stosy na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
f) dla rozbiórki barier i poręczy:
- demontaS elementów bariery lub poręczy,
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/893112 [9],
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
g) dla rozbiórki znaków drogowych:
- demontaŜ tablic znaków drogowych ze słupków,
- odkopanie i wydobycie słupków,
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- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-

12 [9],
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
h) dla rozbiórki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,
- ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,
- rozebranie elementów przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN77/8931-12 [9],
- uporządkowanie terenu rozbiórki.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco
ogólnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na
zimno ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na
gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem
gładkim, okrągłym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

22
SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych w związku z
Przebudową drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –
droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c) budowę nasypów drogowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róSnica rzędnej terenu i rzędnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niS 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niS 1 m.
1.4.7. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoSone w obrębie
pasa robót drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoSone poza
pasem robót drogowych.
1.4.10. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów
oraz innych prac związanych z trasą drogową.
1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
gruntu, określona wg wzoru:
ds
d

I
r
r
=
s

gdzie:
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuSąca do
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12
[7], (Mg/m3).
1.4.12. Wskaźnik róSnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:
10
60

d
d
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gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. materiały (grunty)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Podział gruntów
Podstawę podziału gruntów pod względem wysadzinowości oraz pod względem
przydatności do budowy nasypów podaje PN-S-02205:1998 [4].
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę
wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty uzyskane w wyniku zdjęcia górnej
warstwy gleby piaszczystej, nie nadają się do wbudowania w nasyp, naleŜy więc częściowo
przeznaczyć je na zasypanie starej fosy, plantowanie istniejącego terenu oraz na
humusowanie skarp, poboczy i teren ów zielonych. Nadmiar zaś Wykonawca powinien
wywieźć z terenu budowy na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniej objętości gruntów przydatnych
do wykonania nasypu, zgodnych z PN-S-02205:1998 [4], ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez InŜyniera.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
moSliwością korzystania
z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki
itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Do transportu gruntu naleSy uSywać samochodów samowyładowawczych o ład. do 15
ton.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości
transportu.
Miejsce dokopu lub ukopu powinno być tak dobrane, aby zapewnić przewóz lub
przemieszczenie gruntu na jak najkrótszych odległościach.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moSe być podstawa
roszczeń Wykonawcy, dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport.
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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. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny być większe niŜ ± 10 cm. Róznica w stosunku do projektowanych rzędnych robót
ziemnych nie moSe przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niS ± 10
cm, a krawędzie korony parkingu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno róSnić się od projektowanego o więcej niS 10% jego
wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być
spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia
powierzchni.
5.3. Wykonanie wykopów
5.3.1. Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji
projektowej obciąSa Wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róSnym stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoSliwiający ich
wymieszanie. Odstępstwo od powySszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InŜyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile InŜynier dopuści czasowe
składowanie odspojonych gruntów, naleSy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym
zawilgoceniem.
JeŜeli grunt jest zamarznięty nie naleŜy odspajać.
5.3.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego
w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robót ziemnych
Strefa korpusu
Minimalna wartość Is
dla:
Górna warstwa ogrubości 20 cm 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97
JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do
wartości Is, podanych w tablicy 1.
JeSeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleSy podjąć środki w celu
ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika
zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone
w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi.
5.3.3. Ruch budowlany
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania
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podanych powyŜej warunków obciąza Wykonawcę robót ziemnych.
5.3.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać
przekrojom poprzecznym spadki, umoSliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
być mniejszy niS 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niS 2% w przypadku
gruntów niespoistych. Nalezy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleSy ująć w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.4. Wykonanie nasypów
5.4.1. Przygotowanie podłoSa w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleSy w obrębie jego podstawy zakończyć
roboty rozbiórkowe, określone w SST D-01.02.04 „Roboty rozbiórkowe”.
5.4.1.1. Zagęszczenie gruntów w podłoSu nasypów
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych,
zalegających w górnej strefie podłoza nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni
terenu. JeSeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niS 0,95, Wykonawca powinien
dogęścić podłoze tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione.
JeSeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie moŜe być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie podłoŜa, to nalezy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoza,
umozliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
5.4.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z
uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2.
5.4.3. Zasady wykonania nasypów
5.4.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podłuSnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleSy
przestrzegać następujących zasad:
a) Nasypy naleSy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przepuszczalnych przydatnych
do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleSności od
rodzaju gruntu i sprzętu uSywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moSe nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera prawidłowego
wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o róSnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywać w
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, ze spadkiem
jednostronnym, zgodny z pochyleniem terenu. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno
uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody.
e) JeSeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku.
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp
f)Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra nalezy wykonać z gruntów
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niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę.
JeSeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inzynier moze wyrazić
zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub
popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i
mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
f) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.4.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów nalezy przerwać, jezeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niS 10% jej
wartości.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy
gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia
następnego. JeSeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moŜe
on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.4.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moSliwe
osiągnięcie
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów
przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
W czasie duzych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw
5.4.4. Zagęszczenie gruntu
5.4.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu
KaSda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoSeniu, powinna być zagęszczona z
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących
warunków.
RozłoSone warstwy gruntu nalezy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku środka
nasypu.
5.4.4.2. Grubość warstwy
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej
zaleca się określić doświadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
5.4.4.3. Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości.
JeSeli wilgotność naturalna gruntu jest nizsza od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20%
jej wartości, to wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody.
JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości,
grunt naleŜy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaz z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być
zaakceptowany przez InŜyniera.
5.4.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania
W zalezności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy
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określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i
wtórnego modułu odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], naleSy stosować tylko dla
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moSliwe określenie wskaźnika zagęszczenia
Is, według BN-77/8931-12 [7].
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12
[7], powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Strefa Nasypu
Minimalna wartość Is
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
Nizej leŜące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych 1,2 m 0,97
Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniSej 1,2 m. 0,95
JeŜeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa
od 2,2.
JeSeli badania kontrolne wykaSą, Se zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i
powtórnie zagęścić. JeSeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał,
o ile InŜynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
6. kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleSy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczególną uwagę nalezy zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie
5.2.
6.2.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.2.3.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w p. 2, 3 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji
projektowej.
Szczególną uwagę nalezy zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
6.2.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
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Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na
próbkach pobranych z kaŜdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niS jeden raz na 3000 m3. W kaŜdym
badaniu naleŜy określić następujące właściwości:
- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1],
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PNB04481 [1],
- granicę płynności, wg PN-B-04481 [1],
- kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3],
- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].
6.2.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na
sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róSnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia kaSdej warstwy,
c) grubości kaSdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleSy
przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.4.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.4.3.2 i 5.4.3.3, dotyczących wbudowania
gruntów w okresie deszczów i mrozów.
6.2.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoSa nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z
wartościami określonymi w p. 5.3.1.1 i p. 5.4.4.4.
Do bieŜącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN77/8931-12 [7], oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02 [6].
Zagęszczenie kaSdej warstwy naleSy kontrolować nie rzadziej niŜ:
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i
wtórnego modułu odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoSa pod
nasypem powinna być potwierdzona przez InSyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2.3.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
- prawidłowości wykonania skarp,
- szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w
dokumentacji projektowej.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów
geometrycznych korpusu, określonych
w dokumentacji projektowej.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na
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2 Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R ³ 100 m co 50
m na łukach o R < 100 m
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego oraz w miejscach, które budzą wątpliwości
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości powierzchni korpusu
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni korpusu lub dna rowu
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych
8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy lecz nie
rzadziej niŜ raz na kaŜde 500 m3 nasypu
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej
niS ± 10 cm.
6.3.3. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej
niS -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moSe róSnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10%
wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta.
6.3.5. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą
przekraczać 3 cm.
6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.7. Spadek podłuSny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłuSny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do
rzędnych projektowanych, większych niS -3 cm lub +1 cm.
6.3.8. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być
zgodny z załoSonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InSyniera Wykonawca wymieni je na
właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne parkingu i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniSoną jakość.
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. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
9. podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
9.2. Cena jednostki obmiarowej wykopu
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Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkładzie ,
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- rekultywację terenu.
9.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki
transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagęszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
- odwodnienie terenu robót,
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931- 02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoSa przez obciąSenie płytą
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW, WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie przy realizacji zadania pod nazwą:
Przebudową drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –
droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę przy
realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmują SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę
zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w
SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 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 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leSeć
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moSe przebiegać od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.
Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
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Wymagania
Lp. Wyszczególnienie Kruszywa naturalne
Kruszywa łamane śuSel
Badania właściwości Podbudowa według zasadnicza Pomocnicza zasadnicza pomocnicza
zasadnicza pomocnicza
1 Zawartość ziarn mniejszych niS 0,075mm, % (m/m) od 2 do10
od 2 do 12
od 2 do 10
od 2 do 12
od 2 do10
od 2 do 12
PN-B-06714-15 [3]
2 Zawartość nadziarna,
% (m/m), nie więcej niS 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niS 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16 [4]
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niŜ
1
1
1
1
1
1
PN-B-04481 [1]
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481,
% od 30 do70
od 30 do 70
od 30 do 70
od 30 do 70
BN-64/8931-01 [26]
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niŜ
35
30
45
40
35
30
50
35
40
30
50
35
PN-B-06714-42 [12]
7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niS 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraSania, %(m/m), nie więcej niS 5 10
5
10
5
10
PN-B-06714-19 [7]
9 Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niŜ
1
3
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PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]
10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niŜ
1
1
1
1
2
4
PN-B-06714-28 [9]
11 Wskaźnik nośnościwnoś mieszanki kruszywa, %, niemniejszy niŜ:
a) przy zagęszczeniu IS³ 1,00
b) przy zagęszczeniu IS³ 1,03
80
120
60
80
120
60
80
120
60
PN-S-06102[21]
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
- Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
Na warstwę odcinającą stosuje się:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miał wg PN-B-11112 [15],
- geowłókninę o masie powierzchniowej powySej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
- SuSel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez InŜyniera.
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę.
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
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c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub
małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoSa
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem:
d
D
85
15 £ 5 (1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w
milimetrach.
JeSeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę
odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw
przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

O
d
90
50 £ 1,2 (2)
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoŜa, w
milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być
podawana przez producenta geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez InSyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoSliwiać naciągnięcie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niS co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i
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wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość
pojedynczo układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niS jednej warstwy kruszywa,
to kaSda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka
powinna być zwilSona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy
osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera,
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania
podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt
2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotność mieszanki 2 600
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000m2
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1,pkt 2.3.2dla kaSdej partii kruszywa i przy kaŜdej
zmianie kruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki
naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
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Wilgotność naleSy określić według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie kaSdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub według zaleceń InSyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleSy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2
dla kaSdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E
E
1
2 £ 2,2
6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inspektora nadzoru.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczególnienie badań i
pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą
na kaSdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe co 100 m
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niS raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niS raz na 2000 m2
8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
- ugięcie spręŜyste
co najmniej w dwóch przekrojach na kaSde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kaSde 1000 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleSy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10
cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od
szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji
projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuSne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
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zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
RóSnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Oś podbudowy w planie nie moSe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niS ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoSa
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugięcie spręSyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowaz kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym
Wskaźnik zagęszcze nia IS nie mniejszy niŜ
Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem, mm
Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, Mpa niS, % 40 kN 50 kN od
pierwszego od drugiego
o
obciąŜenia
E1
obciąŜenia
E2
60
80
120
1,0
1,0
1,03
1,40
1,25
1,10
1,60
1,40
1,20
60
80
100
120
140
180
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co
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najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niS 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy
szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
JeSeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniSenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę
podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
10. przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu
ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu
ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
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13. PN-B-06731 ŜuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane
do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoSa
przez obciąSenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania pod nazwą:
Przebudową drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –
droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3.
1.3. Określenia podstawowe
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
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-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn Swiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podłoSa
Przygotowanie podłoSa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa naleSy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3.
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Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powySej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.4. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 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 SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartymi pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozłoŜenie mieszanki,
- zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.01.01 KRAWĘśNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych dla zadania:
Przebudową drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –
droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem krawęSników:
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. KrawęSniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 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 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- krawęSniki betonowe,
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod krawęSniki.
2.1.1. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne
- Kształt i wymiary
Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w
tablicy 1.
Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2.
Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników
Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych
Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników, cm krawęŜnika
krawęŜnika l b h c d r
U a 100
15
30 min. 3
max. 7
min. 12
max. 15
1,0
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęSników betonowych
Rodzaj
wymiaru
Dopuszczalna odchyłka, mm
l±8
b, h ± 3
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęSników betonowych
Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroSy ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm
niedopuszczalne
ograniczających pozostałe powierzchnie:
- liczba max 2
- długość, mm, max 20
- głębokość, mm, max 6
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niS „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].
- Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawęSniki naleSy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 , wg PN-B-06250 [2],
Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.1.1. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.1.1. Transport krawęSników
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi.
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych zgodnie z zaleceniem
producenta.
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.
4.1.2. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1.1. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy naleSy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej
0,97 według normalnej metody Proctora.
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5.1.2. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy
gruntach sypkich naleSy stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleSy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naleŜy stosować co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.1.3. Ustawienie krawęŜników betonowych
Zasady ustawiania krawęŜników
Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od
10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) moSe być
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu
krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Wypełnianie spoin
Spoiny krawęSników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleSy wypełnić
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.
Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowopiaskowej
i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową
nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Badania krawęSników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleSy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleSy przeprowadzić z dokładnością do 1
mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie
kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęSników betonowych
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów w pkt 2.
Badania w czasie robót
Sprawdzenie koryta pod ławę
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoSa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być
zgodne z pkt 5.2.
Sprawdzenie ław
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Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłuSny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na
kaSde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać
1 cm.
d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaSde 100 m.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać
± 2 cm na kaSde 100 m wykonanej ławy.
Sprawdzenie ustawienia krawęŜników
Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±
1 cm na kaSde 100 m ustawionego krawęŜnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej,
które wynosi ± 1 cm na kaSde 100 m ustawionego krawęŜnika,
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach
na kaSde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną
powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione
całkowicie na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartymi pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod ławę,
- ew. wykonanie szalunku,
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- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą,
- ew. zalanie spoin masą zalewową,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane
. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
świr i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/677503/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
15. BN-80/677503/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęSniki i obrzeSa
chodnikowe
16. BN-64/8845-02 KrawęSniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEśA CHODNIKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeSa
chodnikowego dla zadania pod nazwą: Przebudową drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów –
Próchenki– Krzesk –droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z ustawieniem betonowego obrzeSa chodnikowego.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. ObrzeSa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D 0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 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 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- obrzeSa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- Swir lub piasek do wykonania ław,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Kształt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75
100
6
6
20
20
3
3
Ow
75
90
100
8
8
8
30
24
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30
3
3
3
2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzezy
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
l ± 8 ± 12
b, h ± 3 ± 3
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy
Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość
wad i uszkodzeń
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi
w mm
2
Szczerby
i uszkodzenia
ograniczających powierzchnie
górne (ścieralne)
niedopuszczalne
krawędzi i naroŜy ograniczających pozostałe
powierzchnie:
liczba, max 2
długość, mm, max 20
głębokość, mm, max 6
2.3.4. Składowanie
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych.
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeSy
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport obrzeSy betonowych
Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w
czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. PodłoSe lub podsypka (ława)
PodłoSe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę)
wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych
Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłozu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeza od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeza powinna być obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Nalezy wypełnić je piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki tych
badań InŜynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleSy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1
mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie
kątownika do badanego naroSa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót naleSy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeSa , które moSe wynosić ±1 cm na kaSde 100 m długości
obrzeSa,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeŜa,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
8. BN-80/677503/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/677503/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki
betonowej przy realizacji zadania pod nazwą: Przebudową drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów –
Próchenki– Krzesk –droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej przy realizacji zadania wymienionego w
pkt.1.1..
1.3. Określenia podstawowe
- Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą
trwale w fazie produkcji.
- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4. 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
OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości £ 80 mm.
2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm..
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp. Cechy Wartość
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki
60
50
2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niS 5
3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach zamraŜania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niS
c) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych, %, nie więcej
niŜ brak
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5
20
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niŜ 4
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ułoŜenia.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Kostki betonowe moŜna przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
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. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. Wskaźnik zagęszczenia
koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Na podsypkę naleŜy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsączająca
JeSeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST D04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Kształt oraz wzory układania kostki naleŜy wcześniej ustalić z Inspektorem nadzoru..
Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleSy układać ok. 1,5 cm wySej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyS w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uSyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić
do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułoŜonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca.
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz
oddany do uŜytkowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.
Pozostałe wymagania określono w SST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”.
6.3. Badanie w czasie robót
Sprawdzenie podłoŜa
Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,
- o szerokości powyŜej 3 m: ± 2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.
6.4. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt
5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.5.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde
150 do 300 m2 ułoŜonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niS raz na 50
m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.5.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego
Sprawdzenie profilu podłuSnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą
przekraczać ± 3 cm.
6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleSy szablonem z poziomicą, co
najmniej raz na kaSde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
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) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podsypki,
- ułoŜenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/893101
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji
nawierzchni z betonu asfaltowego w związku z realizacją zadania pod nazwą: Przebudową drogi powiatowej
Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem warstwy z betonu asfaltowego
- ścieralnej o grubości 5 cm ,
- wiąŜącej o grubości 4 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu,
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym, ułoŜona i zagęszczona.
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.
1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-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-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Asfalt
NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965
[5].
W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe podane w
tablicy 1 i 2.
2.3. Wypełniacz
NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S96504:1961 [7] dla wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być
zgodne z PN-S-96504:1961 [7].
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria ruchu Lp. Rodzaj materiału
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo łamane
granulowane wg PN-B11112:1996:
a) z litego surowca skalnego,
ze skał:
- magmowych
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- przeobraŜonych
- osadowych
kl. I,II; gat.1,2
jw.
kl. I,II1); gat.1
jw.
2 Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996
kl.I,II; gat.1,2
3 Ŝwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996
kl. I, II
4 Grys i Swir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84
kl.I,II; gat.1,2
kl.I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 6 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratorium
drogowego
podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne z
węgla
kamiennego
podstawowy
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965
D 50, D 70,
D 100
D 503), D 70
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak
dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilości = 50% m/m we frakcji grysowej w
mieszance z innymi kruszywami, w ilości = 100% m/m we frakcji piaskowej
oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego.
Kategoria ruchu Lp. Rodzaj materiału
nr normy KR 1-2 KR 3-6
1 Kruszywo łamane
granulowane wg PN-B11112:1996:
a) z litego surowca skalnego,
ze skał:
- magmowych
- przeobraSonych
- osadowych
kl. I,II; gat.1,2
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jw.
kl. I,II1); gat.1
jw.
2 Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996
kl.I,II; gat.1,2
3 Ŝwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996
kl. I, II
4 Grys i Ŝwir kruszony
wg WT/MK-CZDP 84
kl.I,II,III; gat.1,2
kl.I,II; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 6 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratorium
drogowego
podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne z
węgla
kamiennego
podstawowy
pyły z odpylania2)
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965
D 50, D 70
D 50
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla
kl. I; gat. 1
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być = 1
Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia,
np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgodą InŜyniera.
2.4. Kruszywo
W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1
i 2. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
NaleSy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w
WT.EmA-94 [10].
2.6. Składowanie materiałów
2.6.1. Składowanie kruszywa
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
2.6.2. Składowanie wypełniacza
Wypełniacz naleŜy składować w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji.
2.6.3. Składowanie asfaltu
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i uŜyte do ich
wykonania materiały wykluczają moŜliwość zanieczyszczenia lepiszcza. Zbiorniki powinny być
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wyposaŜone w automatycznie sterowane urządzenia grzewcze - olejowe, parowe lub
elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy zdolny
do utrzymania zadanej temperatury z tolerancją ± 50C oraz posiadać układ cyrkulacji asfaltu.
Wylot rury powrotnej powinien znajdować się w zbiorniku poniŜej zwierciadła gorącego asfaltu.
Zaleca się stosowanie izolowanych termicznie metalowych zbiorników pionowych,
wyposaŜonych w elektryczny system grzewczy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich,
- walców ogumionych,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
3.3. Wytwórnia mas bitumicznych
Wytwórnia mas bitumicznych powinna być zlokalizowana w pobliŜu prowadzonych robót,
co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciągu maksimum 2 godzin (czas od załadunku
do rozładunku).
Otaczarnia nie moŜe zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia
terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyŜej dopuszczalnych norm określonych w
Dokumentacji Projektowej.
Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się
przy uŜyciu wagi sterowanej automatycznie. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny
posiadać aktualne świadectwo uwierzytelnienia.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić InSynierowi dopuszczenia wytwórni do ruchu
wydane przez Inspekcję Sanitarną i władze ochrony środowiska.
3.4. Sprzęt do wbudowywania mieszanki mineralno-bitumicznej
3.4.1. Układarki
Maszyny te są wiodące w procesie budowy nawierzchni. Układarki powinny:
· pracować w sposób ciągły z szybkością 2 - 6 [m/min],
· posiadać płytę wibracyjną nadającą układanej warstwie wstępne zagęszczenie,
· posiadać urządzenia podgrzewające płytę wibracyjną,
· posiadać urządzenia sterujące pozwalające ustalić wymaganą grubość oraz spadki
poprzeczne układanej warstwy,
· posiadać moSliwość zmiany szerokości układania.
3.4.2. Sprzęt do zagęszczania
Do zagęszczania mieszanki dopuszcza się stosowanie następujących walców:
· walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich,
· walców ogumionych.
Wybór rodzaju walców do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zaleŜności od
grubości warstwy, wymaganego wskaźnika zagęszczenia, rodzaju mieszanki i wielkości
godzinowej produkcji otaczarni, jednak w kaŜdym przypadku zostanie uŜyty walec ogumiony lub
mieszany.
Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone na
odcinku próbnym przed dopuszczeniem do bezpośredniego wykonawstwa.
USyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonania warstwy podbudowy z
betonu asfaltowego, musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację InŜyniera.
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” pkt 4.
4.1.1. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi
wyposaŜonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta
pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się
stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaSonej w system
ogrzewczy.
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. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralnoasfaltowej
oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności
InŜyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoSeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
Mieszanka mineralna, mm
Wymiar oczek
sit #, mm
0/16 lub 0/12,8 0/16
Przechodzi przez:
20,0
100
100

75
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
(zawartość frakcji
grysowej)
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
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85¸100
70¸100
62¸94
56¸87
45¸76
35¸64
(36¸65)
26¸50
20¸39
17¸33
13¸24
12¸22
7¸11
83¸100
70¸88
61¸78
56¸70
43¸58
30¸42
(58¸70)
18¸28
12¸20
10¸18
9¸14
8¸12
6¸9
Orientacyjna
zawartość
asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej,
%, m/m
5,0¸6,5
4,8¸6,0
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach 1¸2.
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸16, 0¸12,8 mm do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1-2
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸16 mm do warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego dla KR 3-6
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w
tablicy 4 lp. 1¸6.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w
tablicy 4 lp. 7¸9.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z
betonu asfaltowego
Lp. Właściwości Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8 0/20
2 Moduł sztywności pełzania 1),
MPa
nie wymaga się = 14,0
3 Stabilność wg Marshalla w
temperaturze 60o C, kN
= 5,52)
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= 10,03)
4 Odkształcenie wg Marshalla w
temp. 60o C, mm
2,0¸5,0
2,0¸4,5
5 Wolna przestrzeń w próbkach
Marshalla, % v/v
1,5¸4,5
2,0¸4,0
6 Wypełnienie wolnej przestrzeni
w próbkach Marshalla, %
75,0¸90,0
78,0¸86,0
7 Grubość warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu: cm
- 0/12,8
- 0/16
3,5¸5,0
4,0¸5,0
8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,
%
= 98,0 = 98,0
9 Wolna przestrzeń w warstwie,
v/v
1,5¸5,0 2,0¸5,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń
5.2.2. Warstwa wiąSąca z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach 3¸4. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien
być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 1¸6.
Wykonana warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w
tablicy 6 lp. 7¸9.
Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
Mieszanka mineralna, mm
Wymiar oczek sit
#, mm
0/16 0/20
Przechodzi przez:
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
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(zawartość frakcji
grysowej)
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
100
80¸100
70¸100
64¸94
55¸85
42¸70
30¸50
(45¸70)
20¸40
14¸29
11¸24
8¸17
7¸15
3¸8
100
80¸100
66¸90
58¸82
50¸75
44¸67
36¸55
25¸41
(59¸75)
16¸30
9¸22
8¸20
5¸15
5¸14
4¸7
Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, % m/m 4,3¸5,8 4,0¸5,5
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸16 mm do warstwy wiąSącej z
betonu asfaltowego dla KR 1-2
Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0¸20 mm do warstwy wiąSącej z
betonu asfaltowego dla KR 3-6
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej z betonu
asfaltowego
Kategoria ruchu Lp. Właściwości
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/16; 0,20
2 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się 16,0
3 Stabilność wg Marshalla w temperaturze 60o C, kN 8,0 11,0
4 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60o C, mm 2,0¸5,0 1,5¸4,0
5 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla, zagęszczonych 2x75 uderzeń, % v/v 4,5¸8,0 4,5¸8,0
6 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, % 65,0¸80,0 75,0
7 Grubość warstwy w cm z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:
- 0/16
- 0/20
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4,0¸6,0
6,0¸8,0
8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,
%
98,0 98,0
9 Wolna przestrzeń w warstwie, v/v 5,0¸9,0 5,0¸9,0
1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48
5.3. Przygotowanie podłoŜa
PodłoSe, pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i
równe, bez kolein. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoŜa pod
warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm
Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę
ścieralną wiąŜącą
1 Drogi klasy I, II i III 6 9
2 Drogi klasy IV i V 9 12
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi12 15
W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe
naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić
emulsją asfaltową w ilości, po odparowaniu wody z emulsji, 0,4 kg/m2
Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
5.5. Połączenie międzywarstwowe
KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym
przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia
międzywarstwowego, w ilości 0,2kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji.
- Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody, min. 2h przed ułoŜeniem warstwy.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura
otoczenia w ciągu doby była nie niŜsza od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s).
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Mieszanki mineralno asfaltowe
do nawierzchni
dróg o kategorii ruchu Lp Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej
KR 1-2 KR 3-6
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach #
(mm):
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0; 2,0
± 5,0
± 4,0
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach #
(mm) 0,075
± 2,0
± 1,5
4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3
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5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacją projektową.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niS:
- dla asfaltu D 50 135o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi
drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 10 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej
podano niŜej.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej
Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki
2 Skład mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwórni
1 próbka przy produkcji do 500 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Właściwości asfaltu dla kaSdej dostawy (cysterny)
4 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg
5 Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy kaŜdej zmianie
6 Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowej dozór ciągły
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania
8 Wygląd mieszanki mineralnoasfaltowej jw.
9 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną
w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PNS04001:1967 [6]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podano niŜej
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1km
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2 Równość warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1km
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1km
4 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej oraz usytuowania osi
według
5 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy
6 Grubość wykonywanej warstwy
3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza
8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość
9 Wygląd warstwy ocena ciągła
10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o długości do 1000 m
11 Wolna przestrzeń w warstwie jw.
12 Grubość warstwy jw.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niSej połoSonej,
nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być
szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niS 5
cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN68/8931-04 [8] nie powinny być większe od podanych niSej
Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place Warstwa ścieralna Warstwa wiąŜąca
1 Drogi klasy I, II, III 4 6
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %.
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle
do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 10 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej.
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) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników,
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport
5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
6. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
7. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą.
10.2. Inne dokumenty
9.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
10.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
11.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych
12.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralnobitumicznych
metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/199
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod koroną drogi
oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów dla zadania pod nazwą: Przebudową drogi powiatowej
Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych
elementów.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuSący do
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego,
pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie
przemysłowym, z której po zmontowaniu na budowie, moŜna wykonać przepust.
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z
wyjątkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro.
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z
elementów prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepust Ŝelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z Ŝelbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie
ramownicy pracującej na obciąŜenie pionowe i poziome.
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym mozna wydzielić górną konstrukcję łukową
przenoszącą obciąŜenie pionowe i poziome oraz fundament łuku.
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych
lub Ŝelbetowych.
1.4.10. Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci
ścian równoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), słuŜący do moŜliwie łagodnego (bez
dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego,
ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego zabezpieczenia elementów
środkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi
przepustu, równoległe, prostopadłe lub ukośne do osi drogi, słuSące do zwiększenia zdolności
przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu.
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 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 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą SST są:
- beton,
- materiały na ławy fundamentowe,
- materiały izolacyjne,
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- deskowanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych,
- kamień łamany do ścianek czołowych.

2.3. Beton i jego składniki
2.3.1. Wymagane właściwości betonu
Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleŜności od warunków
ich eksploatacji, naleŜy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi
wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:
- B 30 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustów betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-B06250 [8]:
- nasiąkliwość nie większa niz 4 %,
- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,
- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno
spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i
wyŜszych.
Grysy
Do betonów stosować naleSy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.
Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp. Właściwości Wymagania
1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej
niŜ:
1
2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej
niŜ:
20
3 Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niŜ:
- dla grysów granitowych
- dla grysów bazaltowych i innych168
4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niS: 1,2
5 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej, %, nie więcej niS 2
6 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, niewięcej niS:10
7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niS: 0,1
8 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niS: 0,25
9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ:wzorcowa
10. Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34[18])nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad
0,1%
11 Zawartość podziarna, %, nie więcej niS: 5
12 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niS: 10
Piasek
NaleŜy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku
rzecznego i kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji
przepustów
Lp. Właściwości Wymagania
1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 1,5
2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 0,2
3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niS: 0,25
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych.
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Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ: wzorcowa
5 Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:
do 0,25 mm - od 14 do 19 %
do 0,5 mm - od 33 do 48 %
do 1 mm - od 57 do 76 %
świr powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporność Swiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B11112 [19] ogranicza się do 10 %.
świr powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla Swiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp.
Właściwości Wymagania
1 Wytrzymałość na miaSdSenie, wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niŜ: 12
2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niŜ: 5
3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 1,0
4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach,
%, nie więcej niŜ: 5,0
5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 20
6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 1,5
7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie
więcej niS:
0,25
8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niS: 0,1
9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niŜ: wzorcowa
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
2.3.4. Składowanie kruszywa
Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. PodłoŜe składowiska
powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.
Poszczególne kruszywa naleŜy składować oddzielnie, w zasiekach uniemoŜliwiających
wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniSej 4 mm) były
chronione przed opadami za pomocą plandek lub zadaszeń.
Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z
InŜynierem.
2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien
spełniać wymagania normy PN-B-19701 [21].
NaleŜy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B
25, B 30 i B 40 naleSy stosować cement klasy 32,5 i 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji
przepustów
Lp.
Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 Wytrzymałość na
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ściskanie,
po 2 dniach 10 MPa, nie mniej niŜ: po 7 dniach
po 28 dniach
42,5
16
32,5
2 Czas wiązania początek wiązania,
najwcześ-niej po upływie
min.
koniec wiązania
najpóźniej, h
60
12
60
12
3 Stałość objętości, mm
nie
więcej niS: 10 10
4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niS: 3,5 3,5
5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niS: 0,10 0,10
6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niS: 0,6 0,6
7 Łączna zawartość dodatków specjalnych
(przyśpieszających twardnienie, plastyfikujących,
hydrofobizujących) i technologicznych,
dopuszczonych do stosowania przez ITB, %
masy cementu, nie więcej niŜ
5,0
5,0
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu
i jego jakość określona atestem - musi być zatwierdzona przez InŜyniera.
2.3.5.2. Przechowywanie cementu
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
a) dla cementu workowanego
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
boków przed opadami),
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe. W kaŜdym ze zbiorników
naleSy przechowywać cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.
2.3.6. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi
odpowiadać wymaganiom PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub SST.
Nie dopuszcza się zamiennego uŜycia innych stali i innych średnic bez zgody InŜyniera.
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoŜa gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.
2.3.7. Woda
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie moSe być uŜyta do momentu jej przebadania
na zgodność z podaną normą.
2.3.8. Domieszki chemiczne

71
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to
dokumentacja projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki
powinny odpowiadać PN-B-23010 [22].
2.4. Materiały izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych naleSy stosować
materiały wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadające aprobatę techniczną oraz
atest producenta:
- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25],
- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty
techniczne - za zgodą InŜyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i śelbetowych
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
- tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
- gwoździe wg BN-87/5028-12 [35],
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M82505 [33] i PN-M-82010 [30],
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca
wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez InSyniera.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji
InŜyniera.
2.6. śelbetowe elementy prefabrykowane
Kształt i wymiary Selbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek
czołowych powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów
powinny odpowiadać PN-B-02356 [2].
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się
drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm.
Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10
mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej
krawędzi nie moŜe być więcej niS 5 wyszczerbień.
Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłoŜu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie.
2.7. Materiały na ławy fundamentowe
Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na:
- ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12],
- ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania OST D04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoŜa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem”,
- fundamencie z płyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spełniającym wymagania
materiałowe podane w niniejszej SST,
- fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniającym wymagania materiałowe podane w
niniejszej SST.
2.8. Kamień łamany do ścianek czołowych
MoSna stosować na ścianki czołowe kamień łamany, o cechach fizycznych
odpowiadających wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego
Lp. Właściwości Wymagani
a
Metoda badań wg
1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym
- nasycenia wodą
- po badaniu mrozoodporności
61
51
46
PN-B-04110 [5]
2 Mrozoodporność. Liczba cykli zamraŜania, po których
występują uszkodzenia powierzchni, krawędzi lub
naroŜy, co najmniej:
21
PN-B-04102 [4]
3 Odporność na niszczące działanie atmosfery
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać niszczeniu
w środowisku agresywnym, w którym zawartość SO2 w
mg/m3 wynosi:
od 0,5 do
10
PN-B-01080 [1]
4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie więcej niz,
w stanie:
- powietrznosuchym
- nasycenia wodą
2,5
5
PN-B-04111 [6]
5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niS: 5 PN-B-04101 [3]
Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia:
- wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni,
- szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroŜy o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości
uszkodzeń nie więcej niŜ 10 % długości kaŜdej krawędzi.
Kamień łamany naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów.
2.9. Zaprawa cementowa
Do kamiennej ścianki czołowej naleŜy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501
[20] marki nie niSszej niS M 12.
Do zapraw naleSy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek
wg PN-B-06711 [7] i wodę wg PN-B-32250 [24].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać
się moSliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparki do wykonywania wykopów głębokich,
- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
- Surawi samochodowych,
- betoniarek,
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- innego sprzętu do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa
Kamień i kruszywo naleSy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać
BN-67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5. Transport prefabrykatów
Transport wewnętrzny
Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu
przez beton wytrzymałości nie niŜszej niS 0,4 R (W).
Transport zewnętrzny
Elementy prefabrykowane mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami.
Do transportu moSna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co
najmniej 0,75 R (W).
4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania
Drewno i elementy deskowania naleSy przewozić w warunkach chroniących je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z InSynierem,
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji projektowej lub
SST,
- czasowego przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji
projektowej, SST lub wskazówek InŜyniera.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST D-02.00.00 „Roboty
ziemne”.
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg dokumentacji projektowej,
SST i zaleceń Inspektora nadzoru. W szczególności zabezpieczenie moŜe polegać na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
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- podparciu lub rozparciu ścian wykopów,
- stosowaniu ścianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe
lub inne materiały zaakceptowane przez Inzyniera.
Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego uŜytku.
Typ ścianki oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z dokumentacją projektową i
zaleceniami InŜyniera.
Po wykonaniu robót ściankę szczelną naleŜy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać
gruntem i zagęścić.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, ścianki szczelne moŜna pozostawić
w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta
powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem
nie powodującym spulchnienia gruntu.
Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej
nie moŜe przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiał zasypki przepustu naleŜy stosować Ŝwiry, pospółki i piaski co najmniej
średnie.
Zasypkę nad przepustem naleSy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji
projektowej lub SST.
Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleŜy przyjmować wg PN-S02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub
SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zaleŜności od rodzaju materiału uŜytego do umocnienia, wykonanie robót powinno
być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”.
5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami
Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:
a) róŜnice wymiarów ławy fundamentowej w planie:
± 2 cm dla przepustów sklepionych,
± 5 cm dla przepustów pozostałych,
b) róSnice rzędnych wierzchu ławy:
± 0,5 cm dla przepustów sklepionych,
± 2 cm dla przepustów pozostałych.
RóŜnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą
spowodować spiętrzenia wody w przepuście.
5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [8].
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:
- kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia,
- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250
[8]. Nie moŜe ona być osiągnięta przez większe zuzycie wody niŜ to jest przewidziane w
składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej
przez próbę formowania w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych.
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Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie moŜe przekraczać: 2 %
w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku
stosowania domieszek napowietrzających.
Recepta mieszanki betonowej moŜe być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub
obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach.
Do celów produkcyjnych naleŜy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą
zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z
poniŜszych przypadków:
- zmiana rodzaju składników,
- zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w
całkowitej ilości wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 dcm3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach
przeciwbieŜnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być
dozowane wagowo z dokładnością:
± 2 % dla cementu, wody, dodatków,
± 3 % dla kruszywa.
Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niŜ 90 % i nie
moŜe być większa niŜ 100 % jej pojemności roboczej.
Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być
krótszy niS 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moSe róSnić się od konsystencji załoŜonej (wg
recepty roboczej) więcej niS ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie
mieszanki betonowej naleSy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z
InSynierem.
5.6.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagań SST i zgodnie
z postanowieniem PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej.
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w
czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na
przecięciu prętów drutem wiązałkowym wySarzonym o średnicy nie mniejszej niS 0,6 mm
(wiązanie na podwójny krzyŜ) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne
połoSenie w czasie betonowania. NaleSy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z
zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i
zatwierdzony przez InŜyniera.
Sprawdzeniu podlegają:
- średnice uŜytych prętów,
- rozstaw prętów - róŜnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm,
a w innych elementach 0,5 cm,
- rozstaw strzemion nie powinien róŜnić się od projektowanego o więcej niS ± 2 cm,
- róŜnice długości prętów, połoŜenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą
odbiegać od dokumentacji projektowej o więcej niŜ ± 5 cm,
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoŜenie w czasie betonowania i
zagęszczania.
5.6.3. Wykonanie deskowań
Przy wykonaniu deskowań naleSy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie
powinno być skonstruowane w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć
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wyciek zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być
obficie zlewane wodą.
5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja
Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania,
dojrzewania, pielęgnacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji naleSy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niSszych niS
+ 5o C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niSszej niS 5o
C, jednak wymaga to zgody InSyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +
20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w
czasie co najmniej 7 dni.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi
beton przed deszczem i inną wodą.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250
[24].
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji InSyniera.
Rozformowanie konstrukcji, jeSeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,
moSe nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.
5.7. MontaS betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych
Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być
ustawiane na przygotowanym podłoSu zgodnie z dokumentacją projektową. Styki elementów
powinny być wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 [20].
5.8. Wykonanie ścianki czołowej z kamienia łamanego
Ścianka czołowa z kamienia łamanego powinna być wykonana jako mur pełny na
zaprawie cementowej i odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [41].
Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i
SST.
Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom pkt 2.
Przy wykonywaniu ścianki powinny być zachowane następujące zasady:
a) ściankę kamienną naleŜy wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej niS
0o C, a zaleca się ją wykonywać w temperaturze + 5o C,
b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułoŜeniem,
c) pojedyncze kamienie powinny być ułoŜone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były
moŜliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciąSenia
pionowego; większe szczeliny między kamieniami powinny być wypełnione kamieniem
drobnym,
d) spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się,
e) na kaSdą warstwę kamienia powinna być nałoSona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w
murze nie było miejsc nie zapełnionych zaprawą,
f) wygląd zewnętrzny ścianki powinien być utrzymany w jednolitym charakterze.
Ścianka z kamienia powinna być wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była
zbliSona do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia płaszczyzn były w
przybliSeniu liniami prostymi.
5.9. Izolacja przepustów
Przed ułoŜeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej,
powierzchnie izolowane naleŜy zagruntować np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez InŜyniera.
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułoŜeniem izolacji naleŜy smarować
lepikiem bitumicznym na gorąco i ułoSyć izolację z papy asfaltowej.
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Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez InŜyniera.
Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem naleŜy smarować dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gorąco.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych naleSy przeprowadzić z
uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
6.3. Kontrola robót betonowych i śelbetowych
W czasie wykonywania robót naleSy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8].
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w
porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250[8]
Lp. Rodzaj badania Metoda badania
wg
Termin lub częstość badania
1 Badania składników betonu
1.1. Badanie cementu
- czasu wiązania
- stałości objętości
- obecności grudek
PN-B-19701 [21]
bezpośrednio przed uSyciem
kaSdej dostarczonej partii
1.2. Badanie kruszywa
- składu ziarnowego
- kształtu ziarn
- zawartość pyłów mineralnych
- zawartości zanieczyszczeń
obcych
- wilgotności
PN-B-0671415[15]
PN-B-0671416[16]
PN-B-0671413[14]
PN-B-0671412[13]
PN-B-06714-18[17]
kaŜdej dostarczonej partii
kaŜdej dostarczonej partii
kaŜdej dostarczonej partii
kaŜdej dostarczonej partii
bezpośrednio przed uŜyciem
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przy rozpoczęciu robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń
1.4. Badanie dodatków i domieszek Instrukcja ITB 206/77 [43]
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialności
- konsystencji
- zawartości powietrza w mieszance betonowej PN-88/B-06250 [8] przy rozpoczęciu robót przy proj.recepty i 2
razy na zmianę roboczą przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmianę roboczą
3 Badania betonu
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3.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach PN-88/B-06250 [8] przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kaŜdej partii betonu
3.2. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]w przypadkach technicznie uzasadnionych
3.3. Badanie nasiąkliwości PN-B-06250 [8] przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale
nie rzadziej niŜ raz na 5000m3 betonu
3.4. Badanie odporności na działanie mrozuPN-B-06250 [8]
przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niŜ raz na 5000 m3 betonu
3.5. Badanie przepuszczalności wody przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej niŜ raz na 5000 m3 betonu
6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów
Umocnienie wlotów i wylotów naleŜy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z
dokumentacją projektową.
6.5. Kontrola wykonania ławy fundamentowej
Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej naleŜy sprawdzić:
- rodzaj materiału uŜytego do wykonania ławy,
- usytuowanie ławy w planie,
- rzędne wysokościowe,
- grubość ławy,
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową.
6.6. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane naleŜy sprawdzać w zakresie:
- kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji
projektowej),
- wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1),
- średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami
punktów 5.6.2 i 5.7).
6.7. Kontrola połączenia prefabrykatów
Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania
zgodności zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową.
6.9. Kontrola izolacji ścian przepustu
Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny.
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), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeSeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie ław fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację,
- wykonanie deskowania,
- montaS konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi 1),
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2),
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,
- umocnienie wlotów i wylotów,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych
2) dla przepustów wykonywanych na mokro.
Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopów,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie ścianki czołowej:
a) w przypadku ścianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementów betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaS elementów z
prefabrykatów,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i
zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów
elementów budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą
4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykły
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na
ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności
alkalicznej
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19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoSkowym
33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem
gładkim, okrągłym i kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych
podczas transportu
38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa
asfaltowa na taśmie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego.
Wymagania i badania przy odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów
budowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych.
44.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP,
Warszawa, 1990 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
1. WSTĘP
1. 1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami dla
zadania pod nazwą: Przebudową drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –
droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami na drogi boczne.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuSący do
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych
lub Selbetowych.
1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca
nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 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 D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych
rur betonowych, objętych niniejszą SST, są:
- prefabrykaty rurowe,
- kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,
- mieszanka pod ławę fundamentową,
- drewno na deskowanie,
- materiały izolacyjne,
- zaprawa cementowa.
2.3. Prefabrykaty rurowe
Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1].
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne
pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5
mm.
Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłoŜu.
2.4. Kruszywa do betonu
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny
spełniać wymagania PN-B-06712 [5].
Kruszywa naleŜy składować w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. PodłoSe
składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.5. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien
spełniać wymagania PN-B-19701 [7].
NaleSy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy
B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.
Cement naleSy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
2.6. Woda
Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań
laboratoryjnych moSna stosować wodociągową wodę pitną.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B06712 [5].
2.8. Drewno
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych
przepustów powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].
2.9. Materiały izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych moSna stosować:
- emulsję 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],
- papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
- wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę
techniczną - za zgodą InSyniera.
2.10. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niSszej niS M 12 i spełniać
wymagania PN-B-14501 [6].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania przepustów
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać
się moSliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparek,
- betoniarek,
- dozowników wagowych do cementu,
- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami dowolnymi środkami
transportu.
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. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,
- czasowego przełoSenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie
wykonywany przepust,
- wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu,
- innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Wykop
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Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę
fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu,
ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop naleSy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu moSna było
przystąpić do wykonywania przepustu.
5.4. Ława fundamentowa pod przepust
Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
JeSeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa moSe być
wykonana:
- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami SST D04.04.01 „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 rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm.
5.5. Układanie prefabrykatów rurowych
Układanie rur betonowych lub Selbetowych naleSy wykonać wg BN-74/9191-01 [18].
Styki rur naleSy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
5.6. Ścianki czołowe
Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” naleSy wykonać wg
PN-B-06251 [3].
Betonowanie naleSy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie
mniejsza niS B-30.
Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, naleSy
zagruntować przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez InSyniera.
5.7. Zasypka przepustów
Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) naleSy układać jednocześnie z obu stron
przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność
zasypki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej
próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją -20%, +10%.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót
Kontrolę jakości robót naleSy wykonać zgodnie z SST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną
drogi” pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D 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 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
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- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie ław fundamentowych,
- wykonanie deskowania i rozebranie,
- montaS konstrukcji przepustu,
- betonowanie konstrukcji fundamentu i ścianki czołowej,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie zasypki i zagęszczenie,
- umocnienie wlotów i wylotów,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.01Normy
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 Selbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku
agresywnych wód gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
8. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoSe z gruntu
stabilizowanego cementem.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15. BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa na taśmie
aluminiowej
16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych
18. BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
Selbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją na drogach barier ochronnych
stalowych dla zadania pod nazwą: Przebudową drogi powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów –
Próchenki– Krzesk –droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu
A i B na słupkach stalowych, realizowanych na odcinkach dróg, z wyłączeniem barier na
obiektach mostowych.
1.4. Określenia podstawowe
Dla celów niniejszej SST przyjmuje się następujące określenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobieSenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliSu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej (zał. 11.1).
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał.
11.1 i 11.2).
1.4.4. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliSu jezdni.
1.4.5. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za
pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej
250 mm (zał. 11.1 i 11.2 c).
1.4.6. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za
pośrednictwem przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100
mm do 180 mm (zał. 11.2 b).
1.4.7. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio
do słupków (zał. 11.2 a).
1.4.8. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy
stalowej, mający za zadanie umoSliwienie płynnego wzdłuSnego przemieszczenia pojazdu w
czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób
plastyczny.
OdróŜnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, róSniące się kształtem
przetłoczeń (zał. 11.4).
1.4.9. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub
kształtownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm,
umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niS w barierze bezprzekładkowej), powodujących, Se
prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest
odginana do dołu, lecz unoszona ku górze.
1.4.10.Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej
lub z kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego
zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle około 0,3 do
0,4 m, co zapewnia duSą podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość
łagodnie obciąSa słupki siłami od nadjeSdSającego pojazdu.
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1.4.12. Typy barier zaleSne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji:
- typ I : bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m,
- typ II : bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m,
- typ III : bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru.
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 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 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na
które wydano aprobatę techniczną.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery
podany w dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów
tych naleSą:
- prowadnica,
- słupki,
- pas profilowy,
- wysięgniki,
- przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe,
- łączniki ukośne,
- obejmy słupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do
wykonania elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w dokumentacji
projektowej, przy czym:
- typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier,
- typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18]
Wymiary oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montaSowych prowadnicy powinny być
zgodne z ofertą producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków
powłoki antykorozyjnej.
Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach.
2.3.2. Słupki
Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym:
dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi zwykle od
100 do 140 mm. Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych przedstawiono w
załączniku 11.8.
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia
kształtownika walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od
wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte
wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, Se obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie moSe zmniejszyć się poza
dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuSnej kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i
śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne
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według PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.
Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11]
Stal Granica plastyczności,
minimum dla słupków, MPa
Wytrzymałość na rozciąganie
dla słupków, MPa
St3W
St4W
195
225
od 340 do 490
od 400 do 550
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.
2.3.3. Inne elementy bariery
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on
odpowiadać PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i odchyłek
wymiarów przekroju poprzecznego.
Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki,
podkładki, przekładki (zał. 11.9), śruby, światła odblaskowe itp. powinny odpowiadać
wymaganiom dokumentacji projektowej i być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie
wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.
Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą
elementów bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i
wypukłych karbów.
Dostawa większych wymiarowo elementów bariery moŜe być dokonana luzem lub w
wiązkach. Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w
pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleSności od wielkości
i masy wyrobów.
Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki
sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach
normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku
braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 mm.
2.4. Materiały do wykonania elementów betonowych
2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1. Deskowanie
Materiały i sposób wykonania deskowania powinny być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub określone przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji
InSyniera. Deskowanie moSe być wykonane z drewna, z częściowym uSyciem materiałów drewnopochodnych
lub metalowych, względnie z gotowych elementów o moSliwości wielokrotnego
uSycia i wykonania powtarzalnych układów konstrukcji jako deskowanie przestawne, ślizgowe
lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Deskowanie naleSy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B06251 [3], PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002
[10],
- gwoździe wg BN-87/5028-12 [27],
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M82503 [24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],
- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę i
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zaakceptowanymi przez InSyniera.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji
InSyniera.
2.4.1.2. Beton i jego składniki
Właściwości betonu do wykonania betonowych fundamentów lub kotew powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tym, Ŝe klasa betonu nie powinna być niSsza niS klasa B
15, nasiąkliwość powinna być nie większa niŜ 5%, stopień wodoszczelności - co najmniej W 2, a
stopień mrozoodporności - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej
„32,5” i powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [5].
Kruszywo do betonu (piasek, grys, Ŝwir, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo łamane) powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. Woda
powinna być odmiany „1” i spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badań laboratoryjnych
moSna stosować wodę pitną.
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania InŜyniera, przy czym w przypadku braku danych
dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B06250 [2]. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [6].
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa lub
SST. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę
powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości
mechaniczne stali uSywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1].
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi
włóknami (drucikami) stalowymi, włóknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to
materiał taki powinien posiadać aprobatę techniczną.
2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu
Kształt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych
(fundamentów, kotew) powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny
przekraczać wartości podanych w BN-80/6775-03.01 [29].
2.5. Składowanie materiałów
Elementy dłuŜsze barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych
typów naleŜy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy
montaŜowe i połączeniowe moSna składować w pojemnikach handlowych producenta.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca
się, aby drobne frakcje kruszywa były chronione za pomocą plandek lub zadaszeń. PodłoŜe
składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].
Inne materiały naleŜy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania barier
Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien
wykazać się moSliwością korzystania z następującego sprzętu:
- zestawu sprzętu specjalistycznego do montaŜu barier,
- Surawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania otworów pod słupki,
- koparek kołowych,
- urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrąSania słupków w grunt,
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- betoniarki przewoźnej,
- wibratorów do betonu,
- przewoźnego zbiornika na wodę,
- ładowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów barier stalowych
Transport elementów barier moŜe odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuSsze
(np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) naleSy przewozić w opakowaniach producenta.
Elementy montaSowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych
producenta.
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier moŜna dokonywać za pomocą
Surawi lub ręcznie. Przy załadunku i wyładunku, naleŜy zabezpieczyć elementy konstrukcji
przed pomieszaniem. Elementy barier naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających
wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3. Transport materiałów do wykonania elementów betonowych
Kruszywo do betonu moSna przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.
Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami
transportowymi w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciąŜenia zastosowanego
środka transportu. Rozmieszczenie elementów na środku transportu powinno być symetryczne.
Elementy naleŜy układać na podkładach drewnianych.
Drewno i elementy deskowania naleŜy przewozić w warunkach chroniących je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Cement naleSy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].
Mieszankę betonową naleŜy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].
Stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, luzem lub w
wiązkach, w warunkach chroniących ją przed pomieszaniem i przed korozją.
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. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem właściwych robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub wskazań InŜyniera:
- wytyczyć trasę bariery,
- ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6),
- określić wysokość prowadnicy bariery (zał. 11.3),
- określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,
- ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp.
5.3. Osadzenie słupków
5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub InŜynier nie ustali inaczej, to doły (otwory) pod
słupki powinny mieć wymiary:
- przy wykonywaniu otworów wiertnicą - średnica otworu powinna być większa o około 20 cm
od największego wymiaru poprzecznego słupka, a głębokość otworu od 1,25 do 1,35 m w
zaleSności od typu bariery,
- przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego
mogą wynosić 30 x 30 cm, a głębokość otworu co najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem
otworu gruntowego lub wymiary powinny być ustalone indywidualnie w przypadku stosowania
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prefabrykowanego fundamentu betonowego.
5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub InSynier nie ustali inaczej, to osadzenie słupków
w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać:
- zachowanie prawidłowego połoŜenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy
zastosowaniu odpowiednich szablonów,
- wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. Ŝwiru) o grubości warstwy min. 5 cm,
- wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1
m3 piasku) lub zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie
powinien być mniejszy niŜ 0,95 według normalnej metody Proctora.
5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub InŜynier nie ustali inaczej, to osadzenie słupków
w otworze, w gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym
powinno uwzględniać:
- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacją projektową, a w przypadku braku
wskazań - zgodnego z zaleceniem producenta barier,
- wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B06250 [2]. Do czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się
wykonywać montaS bariery na słupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w
betonie.
5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub InŜynier na wniosek Wykonawcy ustali
bezpośrednie wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do
akceptacji InSyniera:
- sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący
odkształceń lub uszkodzeń słupka,
- rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np.
młotów, bab, kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrąSających
słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe.
5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków
Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów
wydłuSonych otworów w prowadnicy, słuŜących do zamocowania słupków, wynosi ± 11 mm.
Dopuszczalna róSnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie
zamocowana równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami
otworów w słupkach do mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi ± 6 mm.
5.4. MontaS bariery
Sposób montaSu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji InŜyniera.
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montaŜową lub zgodnie z
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.
MontaŜ bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoSliwionych wielkością otworów
w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic
bariery w planie i profilu.
Przy montaŜu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć,
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
Przy montaSu prowadnicy typu B naleŜy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej,
nakładając następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu
pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się
po barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy. Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą
zwykle przy uŜyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na kaSde połączenie.
MontaS wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany
ściśle według zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu
elementów (obejm, wsporników itp.) oraz właściwych śrub i podkładek.
Przy montaŜu barier naleŜy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z
dokumentacją projektową i wytycznymi producenta barier:
- odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m, 8

91
m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy
połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka
w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w
przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,
- odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do obiektu
lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego
końcowego, e) wzmocnionego,
- odcinków przejściowych pomiędzy róŜnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na
dojazdach do mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak
równieS połączenia z barierami betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi,
- przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub innych
urządzeń, przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na
skrzySowaniu z drogami, przejścia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas
dzielący,
- dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp.
(np. wg zał. 11.5).
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) białe - po lewej stronie jezdni.
Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z
ustaleniami WSDBO [32].
Elementy odblaskowe naleSy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z
wytycznymi producenta barier.
5.5. Roboty betonowe
Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową lub SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:
- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania,
dojrzewania, pielęgnacji i transportu,
- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego
składników.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniając sztywność
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką
betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki
betonowej. Termin rozbiórki deskowania powinien być zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne
ułoSenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Wartość stosunku wodnocementowego
W/C nie powinna być większa niS 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna być
rzadsza od plastycznej.
Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z
pojemnika, rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi.
Po zakończeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyŜszej od +5oC, naleSy
prowadzić pielęgnację wilgotnościową co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu
powinna spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
być chronione przed uderzeniami i drganiami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić InSynierowi:
- atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą,
według wymagania punktu 2.2,
- zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są
zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe,
cement.
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Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleSą materiały
do wykonania fundamentów betonowych i ew. kotew „na mokro”. Uwzględniając
nieskomplikowany charakter robót betonowych, na wniosek Wykonawcy, InSynier moSe zwolnić
go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.
W przypadkach budzących wątpliwości moSna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producenta
Lp. Rodzaj
badania
Liczba badań Opis badań Ocena wyników
badań
1 Sprawdzenie powierzchni 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w kaS- dej dostarczanej partii
wyrobów liczącej do 1000 elementów Powierzchnię zbadać nie uzbrojonym okiem.
Do ew. sprawdzenia głębokości wad uSyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów itp.) Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami punktu 2 i katalogiem (informacją)
producenta barier
2 Sprawdzenie wymiarów Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać:
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary,
wysokość prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem
(informacją) producenta barier,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,
f) prawidłowość montaŜu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5,
h) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach
ustalonych w WSDBO [32].
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) wykonanej bariery ochronnej stalowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeSeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
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- osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpośrednie wbicie

wzgl. wwibrowanie w grunt),
- montaŜ bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą

właściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i
końcowych, ew. barier osłonowych, odcinków przejściowych pomiędzy róSnymi typami barier,
przerw, przejść i przejazdów w barierze, umocowaniem elementów odblaskowych itp.,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporządkowanie terenu.
10. przepisy związane 10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Selbetowe i spręSone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania
9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
12. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco
16. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490
MPa
17. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali
węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa
18. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego
przeznaczenia. Kształtownik na poręcz drogową, typ B
19. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego
przeznaczenia. Ceowniki półzamknięte prostokątne
20. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
21. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
22. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym
23. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
24. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoSkowym
25. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
27. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i
kwadratowym
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
29. BN-80/677503.01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
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32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego dla zadania pod nazwą: Przebudową drogi
powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania wymienionego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
- znaków ostrzegawczych,
- znaków zakazu i nakazu,
- znaków informacyjnych, kierunku, miejscowości i znaków uzupełniających.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść
znaku. Tarcza moŜe być wykonana z róŜnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, słuSąca do podania treści znaku. Lico znaku moSe
być wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W
przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moSe być
zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdroŜnym).
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami słuSącymi do przymocowania tarczy (śruby,
zaciski itp.).
1.4.6. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła
umieszczonym na zewnątrz znaku.
1.4.7. Znak nowy - znak uŜytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesięcy od daty produkcji.
1.4.8. Znak uŜytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuSszy niS
3 miesiące od daty produkcji.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 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 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów
KaSdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,
musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe
powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego „na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne rozwiązania zaakceptowane przez InŜyniera.
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Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [1].
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3].
Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niSszej niS klasa betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250 [6].
2.3.4. Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania InSyniera. Domieszki chemiczne powinny
odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5].
W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie
zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniające lub upłynniające.
2.3.5. Pręty zbrojenia
Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom
PN-B-06251 [2].
Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [9]
Średnica Grubość Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki zewnętrzna mm ścianki mm
kg/m średnicy zewnętrznej grubości ścianki

120
44,5
48,3
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6
102,0
108,0
114,0
114,3
121,0
od 2,6 do 11,0
od 2,6 do 11,0
od 2,6 do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 34,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 12,0
od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 14,0
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od 3,6 do 20,0
od 4,0 do 16,0
od 2,69 do 9,09
od 2,93 do 10,01
od 3,10 do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 4,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2
od 9,67 do 26,6
od 9,27 do 43,4
od 10,9 do 34,5
od 9,83 do 46,5
od 11,5 do 41,4
± 1,25 %
± 15 %
2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej
normy zaakceptowanej przez InŜyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek,
pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek
wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:
- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniSej 3 m z naddatkiem 5
mm na kaSde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla
długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać
1,5 mm na 1 m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R
55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02
[16] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [11].
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie
(dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wySej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak
stali i numer wytopu.
2.4.3. Kształtowniki
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia
kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak
widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez
szlifowanie lub dłutowanie z tym, Se obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i
zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie moSe zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną
odchyłkę wymiarową dla kształtownika.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłuSnej kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i
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śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne
według PN-H-84020 [14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy Zamawiającym
i wytwórcą.
Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, Se kształtowniki o
masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach.
Tablica 3. Podstawowe własności kształtowników według PN-H-84020 [14]
Stal
Granica plastyczności, MPa, minimum dla wyrobów o grubości lub średnicy, w mm
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa, dla wyrobów o grub. lub śred.
w mm
do 40 od 40
do 65
od 65
do 80
od 80
do 100
od 100
do 150
od 150
do 200
do 100 od 100
do 200
St3
W
St4
W
225
265
215
255
205
245
205
235
195
225
185
215
od 360
do 490
od 420
do 550
od 340
do 490
od 400
do 550
2.4.4. Elektrody lub drut spawalniczy
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub InŜynier przewidują wykonanie spawanych
połączeń elementów, to elektroda powinna spełniać wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M69430 [22], względnie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien spełniać
wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub
innego zaakceptowanego przez InŜyniera.
Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub
6 do 8 mm, gdy elementy łączone są grubsze niŜ 15 mm.
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Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny,
brudu lub smarów.
Do kaŜdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w
którym podane są następujące wyniki badań: oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów,
sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, sprawdzenie
pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności elektrod lub drutów z normą.
Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach
wolnych od czynników wywołujących korozję.
2.4.5. Powłoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niS 99,5 % i odpowiadać
wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z
wymaganiami tablicy 4.
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie moSe ona
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoSa.
Tablica 4. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej naraSonej na działanie
korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02 [25]
Agresywność korozyjna atmosfery
Minimalna grubość powłoki, mm,
przy wymaganej trwałości w latach
według PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana
CięŜka
120
160 M
160
200 M
M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej
2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca kaŜdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych,
słupy latarń itp.), takŜe elementów słuŜących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub
konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z
odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, słuŜących do
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja moSe być wydana dla
partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i
wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kaŜdej konstrukcji wsporczej.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takSe
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła,
zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach
oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku,
określony przez wytwórcę lub dostawcę.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z
odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takŜe udostępnić na Syczenie
odbiorcy:
a) instrukcję montaŜu znaku,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku.
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
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Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są:
- blacha stalowa,
- blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
- inne materiały, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania
przez producenta aprobaty technicznej.
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być
zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.
Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed
korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem
uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.
Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją
jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o
odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niS przewidywany okres uŜytkowania znaku.
Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niS 310 MPa.
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w
warunkach zasolenia.
Wymagane grubości:
- z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w
ramach co najmniej 1,5 mm,
- z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed
korozją przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić:
- dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej
155 MPa,
- dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym
pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy
znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie moŜe wynosić więcej niS 1,5 % największego
wymiaru znaku.
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy
znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w
znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte.
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych
kształtowników aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych.
Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki
wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między
sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku
materiałem odblaskowym.
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania
określone w aprobacie technicznej.
2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe uŜyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z
tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne
niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemozliwiać jej
odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia.

101
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeŜy znaków na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być
uzgodnione z producentem folii.
Okres trwałości znaku wykonanego przy uŜyciu folii odblaskowych powinien wynosić od
7 do 10 lat, w zaleŜności od rodzaju materiału.
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować
lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk
korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeŜach tarczy znaku.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niŜ:
- 2 mm dla znaków małych i średnich,
- 3 mm dla znaków duŜych i wielkich.
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być
większe w kaŜdym kierunku niŜ:
- 2 mm dla znaków małych i średnich,
- 3 mm dla znaków duŜych i wielkich.
W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4
x 4 cm nie moŜe występować więcej niŜ 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o
wymiarach nie większych niŜ 1 mm w kaSdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie
jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
W znakach uŜytkowanych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x
4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie większych niS 1 mm w
kaSdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej
niS 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niS 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza
się nie więcej niŜ 5 rys szerokości nie większej niS 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm pod warunkiem, Ŝe zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
W znakach uSytkowanych dopuszcza się równieS lokalne uszkodzenie folii o powierzchni
nie przekraczającej 6 mm2 kaSde - w liczbie nie większej niŜ pięć na powierzchni znaku małego
lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 kaŜde - w liczbie nie większej niS 8
na kaSdym z fragmentów powierzchni znaku duSego lub wielkiego (włączając znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania
takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających
przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroczą wielkości określonych poniSej.
W znakach uŜytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwySej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających
2,0 mm w kaŜdym kierunku na powierzchni kaSdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji Ŝadna
korozja tarczy znaku nie moŜe występować.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po
zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w Sadnym miejscu nie uległo ono
zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą
nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10
- według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28].
Grubość powłoki farby nie moŜe być mniejsza od 20 mm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu
tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną.
2.7.1. Wymagania jakościowe dla znaków oklejanych
Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi być równa i gładka; nie mogą na niej
występować lokalne nierówności i pofałdowania.
W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x
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4 cm nie moŜe występować więcej niS 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o długości
nie większej niŜ 8 mm itp.) o wymiarach nie większych niS 1 mm w kaŜdym kierunku.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rozległych zarysowań oraz pojedynczych rys
dłuŜszych od 8 mm na powierzchni znaku.
W znakach uŜytkowanych w okresie wymaganej trwałości znaku na kaŜdym z
fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 lokalnych usterek jak
wySej, o wymiarach nie większych od 2 mm w kaSdym kierunku. Na kaŜdym z tych fragmentów
dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niS 0,8 mm i całkowitej długości nie
większej niS 10 cm. Na całkowitej powierzchni znaku dopuszcza się nie więcej niS 5 zarysowań
szerokości nie większej niS 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm lecz nie większej od 20 cm
- pod warunkiem, Se zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
W znakach uŜytkowanych w okresie wymaganej trwałości dopuszcza się równieŜ lokalne
odklejenia folii o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 kaSde - w liczbie nie większej niS pięć
na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 10 mm2
kaSde w liczbie nie większej niS 8 na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku duSego lub
wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm lub na całkowitej
powierzchni znaku, jeŜeli powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m2.
Zarysowania i oderwania folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku
występowania takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań,
sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie
takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne
nie przekroczą wielkości określonych w dalszym ciągu.
Zachowana musi być co najmniej identyczna dokładność rysunku znaku, jak dla znaków
malowanych (pkt 2.7.5).
W znakach nowych folia nie moŜe wykazywać zadnych znamion odklejeń, rozwarstwień,
zanieczyszczeń itp. między poszczególnymi warstwami folii lub licem i tarczą znaku.
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i
na obrzeŜach tarczy znaku.
W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest występowanie po okresie wymaganej
gwarancji co najwyŜej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0
mm w kaŜdym kierunku na powierzchni kaSdego fragmentu znaku o wymiarach 4
x 4 cm. W
znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji nie
moSe występować Sadna korozja tarczy znaku.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o
90o przy promieniu łuku zgięcia do 15 mm w Sadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
Zabronione jest stosowanie folii, które mogą być bez całkowitego zniszczenia odklejone
od tarczy znaku lub od innej folii, na której zostały naklejone.
2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku
Wymagania dotyczące powierzchni znaku ustala się jak dla znaków nieodblaskowych
(pkt 2.7), a w przypadku wykonania znaku z materiałów odblaskowych - jak dla znaków
odblaskowych (pkt 2.6).
Warunki wykonania lica znaku ustala się odpowiednio jak dla znaków nieodblaskowycnh
(pkt 2.7).
2.11. Materiały do montaSu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być
czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleSności od ich wielkości.
2.12. Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych
powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Kruszywo do betonu naleSy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed
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zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i
odwodnionym podłozu. Prefabrykaty naleŜy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu
minimum 10 cm między podłoŜem a prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,
- Ŝurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,
- środków transportowych do przewozu materiałów,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- sprzętu spawalniczego, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być
przewozone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.)
powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemoSliwiający ich przesuwanie się
w czasie transportu i uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć:
- lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków nalezy zabezpieczyć w taki sposób, aby
w czasie trwania i odbioru robót istniała moSliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją
projektową.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany
do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być
zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inzyniera.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu
moSna było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ułoSeniem prefabrykatu nalezy wyrównać i zagęścić. Wolne
przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem naleSy wypełnić materiałem kamiennym,
np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi.
JeŜeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu
powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej

104
niŜ 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z
betonu zbrojonego nalezy wykonać zgodnie z PN-S-02205 [24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych naleŜy wykonywać
zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy naleŜy
zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umoSliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno
być wyrównane z dokładnością ± 2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt naleSy usunąć i miejsce wypełnić do
spodu fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z
gruntem naleŜy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu fundamentu wykop
naleSy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchyłka od pionu, nie więcej niS ± 1 %,
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niS ± 2 cm,
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie więcej niŜ ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych [28].
5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub
dwustronnych, jak równieŜ konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni
większej od 4,5 m2, gdy występuje moŜliwość bezpośredniego najechania na nie przez pojazd muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego
rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją
projektową, SST lub wskazaniami InŜyniera. Podobne zabezpieczenie naleŜy stosować w
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu zagraŜa
bezpieczeństwu uŜytkowników pojazdów, niŜ najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to
dokumentacja projektowa, SST lub InŜynier.
5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się
stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o
odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchnią terenu.
W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w
konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na
obszarach zwiększonego zagroŜenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych,
zewnętrzna strona łuków drogi itp.).
Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie
przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu
górnej jej części od fundamentu, nie moSe być większa od 0,25 m.
5.5.3. Zapobieganie zagroŜeniu uŜytkowników drogi i terenu przyległego - przez
konstrukcję wsporczą
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagroŜenie
uSytkowników pojazdów samochodowych oraz innych uŜytkowników drogi i terenu do niej
przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić
moŜliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na
dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona
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prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moŜe być mniejsza od
1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niŜ dwa - odległość między nimi moŜe być
mniejsza.
5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym
podobnym - poSądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza,
pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niS 0,03 m. W
przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część
fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niS 0,15 m.
5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną
z tym, Se dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane
odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.
5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób
uniemoSliwiający jej przesunięcie lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi
umoŜliwiać, przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez
cały okres uŜytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków,
zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemoŜliwiającej lub znacznie
utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane.
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez
pojazd w kaŜdych warunkach kolizji. W szczególności - Ŝaden z segmentów lub elementów
tarczy nie moŜe się od niej odłączać w sposób powodujący naraŜenie kogokolwiek na
niebezpieczeństwo lub szkodę.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
5.7. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną
czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego uSytkowania, przy
czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści
znaku.
5.8. Tabliczka znamionowa znaku
KaSdy wykonany znak drogowy oraz kaŜda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę
znamionową z:
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umoŜliwiającym identyfikację wytwórcy lub
dostawcy,
b) datą produkcji,
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,
d) datą ustawienia znaku.
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała równieS miesiąc
i rok wymaganego przeglądu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny,
czytelny w normalnych warunkach przez cały okres uSytkowania znaku.
5.9. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów
betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla
tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
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6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją
zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6.
Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producentów
Lp. Rodzaj badania
Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań
1 Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w kaŜdej dostarczonej partii
Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości wad uSyć dostępnych narzędzi (np.
liniałów z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp.
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami
2 Sprawdzenie wyrobów liczącej do
Przeprowadzić uniwersalnymi
punktu 2
wymiarów 1000
elementów
przyrządami pomiarowymi
lub sprawdzianami (np.
liniałami, przymiarami itp.)
W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót naleSy sprawdzać:
- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary,
wysokość zamocowania znaków),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych:
- przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z kaSdej
strony) naleŜy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i
pomiarów,
- oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary
oraz uniwersalne spoinomierze,
- w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości
zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
- złącza o wadach większych niS dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być
naprawione powtórnym spawaniem.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem o Wykonawcą.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentów
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znaków drogowych,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykły
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwySszonej wytrzymałości. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-8402307
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-8403002
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
19. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i
wymagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
25. BN-89/1076-
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Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych i Seliwnych. Wymagania i badania
26. BN-82/413103
Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z Seliw
wysokochromowych do napawania
27. BN-88/673108
Cement. Transport i przechowywanie.
10.2. Inne dokumenty
28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg. dla zadania pod nazwą: Przebudową drogi
powiatowej Nr 2050 W Łosice – Hadynów – Próchenki– Krzesk –droga Nr 2 od km 1+700 do km 5+940
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania wymienionego w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni
twardej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz
innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Znaki podłuSne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słuSące do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o
konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne
określające szczególne miejsca na nawierzchni.
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwySszonej.
Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,3
mm do 0,8 mm.
1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od
0,9 mm do 5 mm. NaleŜą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne.
1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w
arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (Ŝółte) i trwałych (białe) oraz
punktowe elementy odblaskowe.
1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych
wypadkach do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają róSny
kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do
których naleŜą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie
odblaskowe.
1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie Ŝółtej, którego
czas uSytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.
1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas uSytkowania wynosi do 6
miesięcy.
1.4.13. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.
1.4.14. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości
antypoślizgowe.
1.4.15. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
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definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
OST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
KaSdy materiał uSywany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi
posiadać aprobatę techniczną.
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości jego lub InSyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one
wymaganiom określonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu
laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97” [4].
2.4. Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien Sądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na
kaSdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:
- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,
- masę brutto i netto,
- numer partii i datę produkcji,
- informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego,
- ewentualne wskazówki dla uŜytkowników.
2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe
wymagania określone są w „Warunkach technicznych POD-97” [4].
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą
grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała
stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w
układach jedno- lub wieloskładnikowych.
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię
pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata
techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
2.6.2. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna
przekraczać w materiałach do znakowania:
- cienkowarstwowego 30% (m/m),
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny
(jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niS 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów
zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.3. Kulki szklane
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powySej 1,50,
wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niS 20% kulek z defektami.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co
najmniej 80%.
Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom
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POD-97 [4].
2.6.4. Materiał uszorstniający oznakowanie
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie moSe
zawierać więcej niS 1% cząstek mniejszych niS 90 mm. Potrzeba stosowania materiału
uszorstniającego powinna być określona w SST.
Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].
2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji
zagraSających zdrowiu ludzi i powodujących skaSenie środowiska.
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować
stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6
miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta.
Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od
napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:
a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC,
c) pozostałych materiałów - poniSej 40oC.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności od
zakresu robót, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu,
zaakceptowanego przez InŜyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposaSonych w urządzenia
odpylające) oraz szczotek ręcznych,
- frezarek,
- spręŜarek,
- malowarek,
- układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
- sprzętu do badań, określonych w SST.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w pojemnikach
zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2].
Materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi,
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz
zgodnie z prawem przewozowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosić co najwyŜej 85%.
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej.
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Nierównomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróŜniają się od starej
nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niS 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych naleŜy ustalić w SST wymagania
wobec materiału do znakowania nawierzchni.
5.4. Przygotowanie podłoSa do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu
wymienionego w SST i zaakceptowanego przez InŜyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
być czysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, moŜna wykonać
przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o
znakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazaniach InŜyniera.
Do wykonania przedznakowania moŜna stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Początek i koniec znakowania naleŜy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco
czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, moSna przedznakowania nie wykonywać.
5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.
5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania naleŜy wymieszać w
czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania
zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do
malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie
wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się koŜuch.
Farbę naleSy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy
grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki.
Ilość farby zuŜyta w czasie prac, określona przez średnie zuŜycie na metr kwadratowy nie moSe
się róSnić od ilości ustalonej, więcej niŜ o 20%.
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy uŜyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu naleSy
dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu
wykonania znakowania podejmuje InŜynier na wniosek Wykonawcy.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę
naleSy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,
- grubowarstwowego, metodą frezowania,
- punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na
przyczepność nowego oznakowania do podłoŜa, na jego szorstkość, trwałość oraz na
właściwości podłoŜa.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych moŜe być wykonane przez
zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej.
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Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania naleSy usunąć z drogi tak, aby nie
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez InSyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podłoSa i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie
czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialność w dzień
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą
oznakowania.
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania
stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2,
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx.
Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem
luminancji wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania
świeSego, barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1,
- białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1,
- Sółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1.
Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym moŜe być zastąpiony
pomiarem współczynnika luminancji b, wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika b powinna
wynosić dla oznakowania świeSego, barwy:
- białej, co najmniej 0,60,
- Ŝółtej, co najmniej 0,40.
Wartość współczynnika b powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego barwy:
- białej, po 12 miesiącach uŜywalności, co najmniej 0,30,
- Sółtej, po 1 miesiącu uŜywalności, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leŜeć w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty naroŜne:
Punkt naroŜny 1 2 3 4
Oznakowanie białe: x
y
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,34
0,38
Oznakowanie Ŝółte: x
y
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
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0,43
0,48
6.3.1.2. Widzialność w nocy
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL,
określany wg POD-97 [4].
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeSego w stanie
suchym, barwy:
- białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
- Sółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1,
- Sółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1,
b) folii:
- dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
- dla oznakowań tymczasowych (Sółtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1.
6.3.1.3. Szorstkość oznakowania
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid
Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartość SRT symuluje
warunki, w których pojazd wyposaSony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50
km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:
- świeSym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uSywanym, w ciągu całego okresu uSytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się.
6.3.1.4. Trwałość oznakowania
Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zuSycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
porównania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie
eksploatacji oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5,
- pozostałymi materiałami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym Ŝe nie moŜe przekraczać 2 godzin.
6.3.1.6. Grubość oznakowania
Grubość oznakowania, tj. podwySszenie ponad górną powierzchnię nawierzchni,
powinna wynosić dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwySej 800
mm,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najwySej 5 mm,
c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwySej
15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwySej
25 mm.
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczęciem kaŜdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowań,
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
- pomiar wilgotności względnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
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- badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubości warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4],
- wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i
„Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3],
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłoSenia materiału) na całej szerokości linii,
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4].
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8
mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, InSynier
moSe zlecić wykonanie badań:
- widzialności w dzień,
- widzialności w nocy,
- szorstkości,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod
określonych w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. JeŜeli wyniki tych badań wykaSą
wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiający.
6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania
Materiały do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowarstwowego
grubowarstwowego
1 Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania
- rozpuszczalników organicznych
- rozpuszczalników aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalników
chlorowanych
% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)
£ 30
£ 10
0
£2
0
2 Współczynnik załamania światła kulek
szklanych
współcz. > 1,5 > 1,5
3 Współczynnik luminancji Q w świetle
rozproszonym dla oznakowania świeŜego
barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
- Ŝółtej
mcd m-2 lx1

mcd m-2 lx1

³ 130
³ 100
³ 130
³ 100
4 Współczynnik luminancji b dla
oznakowania świeŜego barwy
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- białej
- Ŝółtej
współcz. b
współcz. b
³ 0,60
³ 0,40
³ 0,60
³ 0,40
5 Powierzchniowy współczynnik odblasku
dla oznakowania świeSego w stanie
suchym barwy:
- białej
- Sółtej
mcd m-2 lx1

mcd m-2 lx1

³ 300
³ 200
³ 300
³ 200
6 Szorstkość oznakowania
- świeŜego
- uŜywanego (po 3 mies.)
wskaźnik
SRT
SRT
³ 50
³ 45
³ 50
³ 45
7 Trwałość oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcieńczalnymi
- pozostałymi materiałami
wskaźnik
wskaźnik
³5
³6
³5
³6
8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h £ 2 £ 2
9 Grubość oznakowania nad powierzchnią
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych
- z mikrokulkami szklanymi
mm
mm
£ 800
£5
10 Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy składowaniu
miesięcy ³ 6 ³ 6
6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją
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projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać
następującym warunkom:
- szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5 mm,
- długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwySej o 50 mm lub większa co najwyŜej
o 150 mm,
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od
średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50 mm długości wymaganej,
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroSnikowych nie moŜe mieć większej odchyłki od
wymaganego wzoru niS ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruchu, naleŜy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.
7. OMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zaleŜności od przyjętego sposobu
wykonania robót, moŜe być dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,
- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,
- wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.
8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego naleSy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4].
Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
- na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy,
- na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,
- na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy,
- na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,
- oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z
dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
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- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i
znakowanie. Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty
3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

