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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót drogowych dla projektu pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót ujęty w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami objętymi poniżejŚ
D-01.00.00
D-01.01.01
D-01.02.01
D-01.02.02
D-01.02.04

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Usunięcie drzew i krzewów
Zdjęcie warstwy humusu
Rozbiórka elementów dróg i ulic

- str. 19
- str. 25
- str. 29
- str. 33

D-02.00.00
D-02.01.01
D-02.03.01

ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów
Wykonanie nasypów

- str. 39
- str. 45
- str. 53

D-04.00.00
D-04.01.01
D-04.03.01
D-04.04.02
D.04.05.00.

D-04.06.01
D-04.07.01

PODBUDOWY
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
cementem
Podbudowa z betonu cementowego
Podbudowa z betonu asfaltowego

- str. 97
- str. 105
- str. 115

D-05.00.00.
D-05.03.05a
D-05.03.23a
D-05.03.23b

NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Nawierzchnie z ażurowych płyt betonowych

- str. 133
- str. 149
- str. 157

D-06.00.00
D-06.01.01

ROBOTY WYKO CZENIOWE
Humusowanie terenu i obsianie trawą, umocnienie płytą ażurową

- str. 163

D-07.00.00.
D-07.01.01
D-07.02.01

URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe

- str. 169
- str. 179

D-08.00.00
D-08.01.01
D-08.03.01
D-08.05.02

ELEMENTY ULIC
Krawężniki betonowe
Obrzeża chodnikowe i palisady
cieki z betonowej kostki brukowej

- str. 187
- str. 195
- str. 203

D.04.05.01.

- str. 65
- str. 71
- str. 77
- str. 87

NAZWY I KODY Wż WSPÓLNEżO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ś
Grupa robót 451
– Przygotowanie terenu pod budowę;
Klasa robót 4511
– Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanychś roboty
ziemne;
Kategoria robót 45111
– Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
Kategoria robót 45112
– Roboty w zakresie usuwania gleby;
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Grupa robót 452
Klasa robót 4523
Kategoria robót 45233

– Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej;
– Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i koleiś wyrównywanie
terenu;
– Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.

1.4. Okre lenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następującoŚ
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej
pomiędzy Inspektorem nadzoru projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.6. Inspektor nadzoru projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robót i administrowanie kontraktem.
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru projektu.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru projektu.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu
i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
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c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
1.4.19. 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.
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami
powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.23. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.24. Polecenie Inspektora nadzoru projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)
istniejącego połączenia.
1.4.27. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
1.4.28. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.31. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.32. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej
ich wykonania.
1.4.33. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
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1.4.34. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (jeżeli będzie
wymagany) oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wytyczenia punktów głównych trasy przez uprawnionego geodetę i
odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty.
Rodzaje dokumentacji:
 Dokumentacja Zamawiającego,
Dokumentacja przetargowa zostanie przekazana oferentom w trakcie przeprowadzenia procedury
przetargowej - po ogłoszeniu przetargu, jeżeli takie będzie jego zgłoszenie. Dokumentacja projektowa
zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu. W okresie przygotowania ofert pełna
Dokumentacja Projektowa znajdować się będzie w Gminie Czerwonak, ul. ródlana 39 w Czerwonaku
i może być udostępniana oferentom.
 Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 6
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru projektu, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jakŚ zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru
projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inżynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora nadzoru projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ciągłe zabezpieczenie dojazdów do posesji osób prywatnych
i instytucji na obszarze budowy i pokrycia ewentualnych strat przewoźników wynikających z wytyczonych
objazdów.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzieŚ
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd naŚ
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przedŚ
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego lub w innych przypadkach, gdy nie powiadomi o
robotach właścicieli urządzeń infrastruktury technicznej.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru projektu.
Inżynier projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu
budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru projektu.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca wykona plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którego szczegółowy zakres i formę określa
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru projektu.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
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zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru projektu. Różnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru projektu i postępować
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóźnienia w robotach, Inżynier projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru
projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru projektu. Jeśli Inżynier projektu zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru projektu.
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru projektu.
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru projektu w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione
następujące warunkiŚ
a) Inżynier projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru projektu; w przypadku braku
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru projektu.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru
projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru projektu, w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru projektu, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami
Inspektora nadzoru projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru projektu.
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier projektu uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Inspektora nadzoru projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru projektu
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawieraćŚ
a) część ogólną opisującąŚ
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp.,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robótŚ
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier projektu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
Inżynier projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora
nadzoru projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru projektu.
Na zlecenie Inspektora nadzoru projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru projektu.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi projektu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru projektu
Inżynier projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
niezbędnej pomocy.
Inżynier projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier projektu
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadająŚ
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zŚ
 Polską Normą lub
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 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi projektu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy (jeżeli będzie wymagany)
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Zarządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególnościŚ
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru projektu,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi
projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru projektu do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru projektu.
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(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumentyŚ
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru projektu i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru projektu o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru projektu na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora nadzoru projektu.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem projektu.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W
a)
b)
c)
d)

zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jeżeli będzie
wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru projektu. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy (jeżeli
będzie wymagany) i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier projektu na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz

ciowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli będzie wymagany) z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumentyŚ
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
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3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy (jeżeli będzie wymagany) i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmowaćŚ
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, w skład których wchodząŚ płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w tym doprowadzenie energii i
wody, laboratorium, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki bhp,
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych
robót, ubezpieczenie oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy itd.
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym
 ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujeŚ
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujeŚ
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujeŚ
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych dla zadania pn. Rozbudowa ulicy
Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie i wytyczenia w terenie przebiegu trasy
drogowej.
Zakres robót obejmuje Ś
 wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe projektowanych ulic;
 wyznaczenie i odtworzenie punktów referencyjnych;
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodząŚ
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowychś
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi);
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych)ś
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznychś
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inżyniera projektu.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym,
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,50 do 1,70 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm
i długości od 0,04 do 0,05 m.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
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3.2. Sprz t pomiarowy
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów wysokościowych
będą wykonywane ręcznie
Do odtworzenia i wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzętŚ
 teodolity lub tachimetry;
 niwelatory;
 dalmierze;
 tyczki;
 łatyś
 taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprz tu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się
od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji
przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku
obciążą Wykonawcę.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma
i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ciowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza
granicą robót ziemnych.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej.
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może
być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym
z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK .
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 km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmujeŚ
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych;
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 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami;
 wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych związanych z przebudową skrzyżowania, budową rond,
budową ciągów pieszych i rowerowych;
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowychś
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojówś
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie;
 odtworzenie punktów referencyjnych;
 wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, inwentaryzacyjnej sytuacyjno-wysokościowej przyjętej
w ośrodku geodezyjnym w 6 egzemplarzach.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Ustawa z dnia 17.05.1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi
zmianami
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979r.
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978r.
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983r.
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979r.
7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983r.
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983r.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wycinki drzew i krzewów dla projektu pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót ujęty w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew
oraz krzewów.
1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do usuwania drzew
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosowaćŚ
 piły mechaniczne,
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Karpinę oraz gałęzie należy 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” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wykarczowanie drzew, wywiezienie 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 i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli 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.
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5.3. Usuni cie drzew
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w
nich wody.
5.4. Zniszczenie pozostało ci po usuni tej ro linno ci
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inżyniera.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew
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 jest sztuka.
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzewów jest m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmujeŚ
 wycinka oraz karczowanie drzew,
 wycinka krzewów,
 uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie występują.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dla projektu pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w
Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem
warstwy humusu gr. 30 cm, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Okre lenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprz t do zdj cia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do
powtórnego użycia należy stosowaćŚ
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliweś
 spycharki, koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
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. Zdj cie warstwy humusu
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w Dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu wynosi 30 cm. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
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Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. W szczególności
kontroli podlegać będzie zgodność robót z Dokumentacją Projektową tj.Ś
 powierzchnia zdjęcia humusu;
 grubość zdjętej warstwy.
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
Jednostką obmiarową jestŚ
 m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu wraz z wywiezieniem;
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmujeŚ
 zdjęcie humusu wraz z odwiezieniem na odkład „nadmiaru humusu”.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Nie występują.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych elementów dróg i ulic dla projektu pn. Rozbudowa ulicy Lipowej
w Potaszach.
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 obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych oraz ponownego
użycia odzyskanych materiałów w ramach projektu:
 rozebranie nawierzchni bitumicznej;
 rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
 rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach (stalowych i betonowych);
 rozebranie ogrodzenia stalowego;
 rozebranie słupków i podpór do znaków drogowych;
Uwaga:
 pochodzące z rozbiórki elementy po oczyszczeniu należy je przetransportować do właściwej bazy
materiałowej wskazanej przez Inwestora;
 pozostałe materiały rozbiórkowe po przejrzeniu i posortowaniu Wykonawca winien odtransportować na
składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska.
1.4. Okre lenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST D00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00
"Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
3. SPRZ T
Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcznie.
Wykonawca powinien posiadać następujący sprzętŚ
 spycharki;
 młoty pneumatyczneś
 ładowarkiś
 samochody ciężarowe.
Do zrywania nawierzchni z kostki należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek.
4. TRANSPORT
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inżyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robot
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
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5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z Dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Rozbiórka nawierzchni z brukowca, betonu i z mieszanek mineralno-bitumicznych.
Powyższe roboty należy wykonać zrywarką. Materiał uzyskany z rozbiórki nawierzchni z kostki nie
powinien
być
mieszany
w
trakcie
wykonywanych
robót,
transportu
i
składowania
z innymi materiałami rozbiórkowymi.
5.2.3. Rozbiórka chodników i znaków drogowych
Powyższe roboty należy wykonać ręcznie. Ławy betonowe należy rozebrać przy pomocy młotów
pneumatycznych.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on
przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Uwaga:
RozbierającŚ brukową kostkę betonową, słupki i podpory do znaków drogowych, tarcze i tablice znaków
drogowych należy zachować szczególną ostrożność – nie powodując ich uszkodzenia. Materiały te należy
oczyścić i przetransportować do miejsca wskazanego przez Inwestora.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
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 i ogrodzeń
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Kontroli podlega również prawidłowość transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas
rozbiórki.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru sąŚ
 dla nawierzchni i podbudów
– m2;
 dla słupków i tarcz znaków drogowych,
– szt.;
 dla ogrodzenia
– m.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych
w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z Dokumentacją Projektową,
obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót.
Cena wykonania robót obejmujeŚ
a) dla rozbiórki warstw nawierzchniŚ
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórkiś
 rozkucie i zerwanie nawierzchni;
 rozebranie podbudowy,
 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórkiś
 oczyszczenie materiałówś
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 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy oraz rozładunek wraz
z kosztem utylizacjiś kostkę betonową należącą do właścicieli posesji należy oddać tymże właścicielomś
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórkiś
 oznakowanie robótś
 bieżącą ocenę gruntu zalegającego w korycie pod rozebraną konstrukcją wraz z określeniem grupy
nośności podłoża.
b) dla rozbiórki słupków, tablic i tarcz znaków drogowych:
 demontaż tablic znaków drogowych ze słupkówś
 odkopanie i wydobycie słupkówś
 oczyszczenie materiałówś
 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg PN-S-02205:1998;
 oczyszczenie materiałów z rozbiórki przeznaczonych do ponownego użyciaś
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na teren właściwej bazy materiałowej oraz rozładunekś
 oznakowanie robótś
 uporządkowanie terenu rozbiórki.
c) dla rozbiórki ogrodzenia:
 demontaż siatki, paneli stalowych;
 odkopanie i wydobycie słupkówś
 zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg PN-S-02205:1998;
 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy;
 oznakowanie robótś
 uporządkowanie terenu rozbiórki.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

SST/37

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D - 01.02.04 - Rozbiórka elementów dróg i ulic

SST/38

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D - 02.00.00 - Roboty ziemne. Wymagania Ogólne

D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE. WYMAżANIA OżÓLNE

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

SST/39

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D - 02.00.00 - Roboty ziemne. Wymagania Ogólne

SST/40

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D - 02.00.00 - Roboty ziemne. Wymagania Ogólne
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmująŚ
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) wykonaniem nasypów, formowaniem i zagęszczeniem nasypów
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.5. 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.
1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:
Is = ρd / ρds
, gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.9. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:
Io = E2 / E1,
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205:1998.
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”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998
Lp.

Wyszczególnienie
ściwości

1

Rodzaj gruntu

2

Zawartość cząstek
 0,075 mm
 0,02 mm
Kapilarność bierna Hkb
Wskaźnik piaskowy WP

3
4

wła-

Jedn.

%
m

Grupy gruntów
niewysadzinowe
rumosz niegliniasty
żwir
pospółka
piasek gruby
piasek średni
piasek drobny
żużel nierozpadowy

wątpliwe
piasek pylasty
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
żwir gliniasty
pospółka gliniasta

wysadzinowe
mało wysadzinowe
glina piaszczysta zwięzła, glina
zwięzła, glina pylasta zwięzła
ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pył, pył piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
ił warwowy

 15
3
 1,0
 35

od 15 do 30
od 3 do 10
 1,0
od 25 do 35

 30
 10
 1,0
 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu doŚ
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia
do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Dokładno ć wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10
cm.
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Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3
cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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 punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D02.01.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm.
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem - po jednym badaniu/pomiarze z każdej strony dojazdu do przejazdu.
6.3.2. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm
lub +1 cm. Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem - po jednym
badaniu/pomiarze z każdej strony dojazdu do przejazdu.
6.3.3. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem - po jednym badaniu/pomiarze z każdej strony dojazdu do przejazdu
6.3.4. Spadek podłużny korony korpusu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. Pomiar niwelatorem rzędnych - po jednym badaniu/pomiarze z każdej strony dojazdu do przejazdu.
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6.3.5. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [6] powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Po jednym badaniu/pomiarze z każdej strony dojazdu do przejazdu
6.4. Zasady post powania 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 Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9. PRZEPISY ZWI ZANE
9.1. Normy
1. PN-B-02481:1998
2. PN-B-04481:1988
3. PN-S-02205:1998
4. BN-64/8931-01
5. BN-64/8931-02
6. BN-77/8931-12

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

9.2. Inne dokumenty
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Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych dla zadania pn. Rozbudowa
ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
wykopów mechanicznych w gruncie kat. III-IV z przerzutem poprzecznym i wbudowaniem w nasyp.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.6. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
1.4.7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanejś mają wytrzymałość na ściskanie R c
ponad 0,2 MPaś wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.8. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone 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:

Is 

d
 ds

gdzie:

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
ds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m 3).
1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoruŚ

d 60
d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.13. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
U
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E2
E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998,
E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998.
1.4.14. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany
z wysoko
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz
wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-EN ISO 10318:2006, PN-EN ISO 9862:2005. Geosyntetyki obejmująŚ
geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDiM.
I0 

1.4.15. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni
do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót
ziemnych
1.4.16. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatacji budowli
1.4.17. . Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” .
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
2.4. Geosyntetyk
Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą
przyczepnością do gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN ISO
9862:2005. Geosyntetyk powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę.
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998
Lp.
1

2

3
4

Wyszczególnie
nie właściwości
Rodzaj gruntu

Zawartość
cząstek
 0,075 mm
 0,02 mm
Kapilarność
bierna Hkb
Wskaźnik
piaskowy WP

Jedno
stki

%

m

niewysadzinowe
rumosz niegliniasty
żwir
pospółka
piasek gruby
piasek średni
piasek drobny
żużel nierozpadowy

Grupy gruntów
wątpliwe
piasek pylasty
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
żwir gliniasty
pospółka gliniasta

wysadzinowe
mało wysadzinowe
glina piaszczysta
zwięzła, glina zwięzła,
glina pylasta zwięzła
ił, ił piaszczysty, ił
pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pył, pył piaszczysty
glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
ił warwowy

 15
3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

 1,0

 1,0

 1,0

 35

od 25 do 35

 25

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania wykopów
Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany następujący sprzęt Ś
 koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,
 ładowarki,
 koparko-ładowarki
 inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp lub przeznaczonego na
odkład mogą być stosowane następujące środki transportu Ś
 samochody samowyładowcze
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej
Specyfikacji.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót.
Naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych
odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone grunty przydatne
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do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na dopuszczalne
tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i
zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. O ile Inżynier Projektu
zezwoli na czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym
zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych
rzędnych robót ziemnych.
Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać w przypadkach występowania zinwentaryzowania urządzeń
podziemnych.
5.2. Dokładno ć wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż
 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3
cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm,
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
ródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać
kopie ich wyników do Inżyniera Projektu.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy;
 Dziennika Budowy;
 Protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.
6.2. Kontrola jako ci wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.
6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w punkcie 5 oraz z Dokumentacją Projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.4. Zasady post powania 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
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
6.5. Badania sprawdzaj ce
Laboratorium Inżyniera Projektu będzie wykonywało badania sprawdzające z częstotliwością określoną przez
Inżyniera Projektu.
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 jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmujeŚ
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 oznakowanie prowadzonych robót,
 mechaniczne wykonanie wykopów,
 ręczne wykonanie robót,
 przeprowadzenie pomiarów i badań,
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robótś
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02481:1998
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-B-04481:1988
PN-S-02205:1998
PN-EN ISO 10318:2006
PN-EN ISO 9862:2005
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

8. BN-77/8931-12

Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geosyntetyki - Terminy i definicje
Geosyntetyki - Pobieranie próbek i przygotowanie próbek roboczych
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
10. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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12. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

dokument

przetargowy

i

kontraktowy

przy

zlecaniu

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
 wykonaniem nasypów
 formowaniem i zagęszczeniem nasypów
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanejś mają wytrzymałość na ściskanie R c
ponad 0,2 MPaś wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
1.4.14. 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.
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

Is 

d
 ds

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
ds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona
wg wzoru:

U

d 60
d10
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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).
1.4.17. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

E2
E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998,
E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998.
1.4.18. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PNISO10318:1993, PN-EN-963:1999. Geosyntetyki obejmująŚ geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty,
geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.
I0 

1.4.19. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni do
głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót
ziemnych
1.4.20. Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatacji budowli
1.4.21. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 pkt. 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych,
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowo ci wg PN-S-02205:1998
Lp.

Wyszczególnienie
właściwości

Jednos
tki

Grupy gruntów
niewysadzinowe

rumosz niegliniasty
żwir
pospółka
piasek gruby
piasek średni
piasek drobny
żużel nierozpadowy

wątpliwe

piasek pylasty
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
żwir gliniasty
pospółka gliniasta

wysadzinowe
mało wysadzinowe
glina piaszczysta
zwięzła, glina zwięzła,
glina pylasta zwięzła
ił, ił piaszczysty, ił
pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
pył, pył piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
ił warwowy

1

Rodzaj gruntu

2

Zawartość cząstek
 0,075 mm
 0,02 mm

%

 15
3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3

Kapilarność bierna Hkb

m

 1,0

 1,0

 1,0

4

Wskaźnik piaskowy WP

 35

od 25 do 35

 25

2.4. żrunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone
02205:1998. Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 2.

w PN-S-

Tablica 2. Przydatno ć gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.
Przeznaczenie

Na dolne warstwy
nasypów poniżej
strefy przemarzania

Przydatne

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki
2. wiry i pospółki, również
gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i
drobnoziarniste, naturalne i
łamane
4. Piaski gliniaste z domieszką
frakcji żwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskaźniku
różnoziarnistości U15
5. użle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych zwałów
(powyżej 5 lat)
6. Łupki przywęgłowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartości frakcji iłowej poniżej
2%

Przydatne z zastrzeżeniami
1. Rozdrobnione grunty
skaliste miękkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyły piaszczyste i
pyły
4. Piaski próchniczne, z
wyjątkiem pylastych
piasków próchnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wL
 35%
6. Gliny piaszczyste
zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny
pylaste zwięzłe oraz inne
grunty o granicy płynności
wL od 35 do 60%
7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartości
frakcji iłowej ponad 2%
8. użle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lat)
9. Iłołupki przywęglowe
nieprzepalone
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Treść zastrzeżenia
- gdy pory w gruncie
skalistym będą
wypełnione gruntem lub
materiałem
drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane
w miejsca suche lub
zabezpieczone od wód
gruntowych i
powierzchniowych
- do nasypów nie
wyższych niż 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem
- w miejscach suchych
lub przejściowo
zawilgoconych
- do nasypów nie
wyższych niż 3 mŚ
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami
- gdy zwierciadło wody
gruntowej znajduje się
na głębokości większej
od kapilarności biernej
gruntu podłoża
- o ograniczonej
podatności na rozpad łączne straty masy do
5%
- gdy wolne przestrzenie
zostaną wypełnione
materiałem
drobnoziarnistym
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Na górne warstwy
nasypów w strefie
przemarzania

10. Popioły lotne i
mieszaniny popiołowożużlowe
1. wiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności
mniejszej niż 35%
5. Mieszaniny popiołowożużlowe z węgla
kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartości
frakcji iłowej 2%
7. użle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

1. wiry i pospółki
2. Piaski grubo i średnioziarniste
3. Iłołupki przywęglowe
przepalone zawierające mniej niż
15% ziarn mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadającym pospółkom lub żwirom

8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i
miejscach zerowych
do głębokości
przemarzania

Grunty wątpliwe i
wysadzinowe

Grunty niewysadzinowe

- gdy zalegają w
miejscach suchych lub
są izolowane od wody
- pod warunkiem
ulepszenia tych gruntów
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno,
aktywne popioły itp.

- drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty
masy do 1%
- o wskaźniku nośności
wnoś10
- gdy są ulepszane
spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi
popiołami itp.)

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Dobór sprz tu zag szczaj cego
W tablicy 3 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego.
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego
Rodzaje gruntu
Rodzaje urządzeń
zagęszczających
Walce statyczne
gładkie *
Walce statyczne
okołkowane *
Walce statyczne
ogumione *
Walce wibracyjne gładkie
**
Walce wibracyjne
okołkowane **
Zagęszczarki
wibracyjne **
Ubijaki szybkouderzające
Ubijaki o masie od 1 do
10 Mg zrzucane z
wysokości od 5 do 10 m

niespoiste: piaski,
żwiry, pospółki
grubość
liczba
warstwy
przejść
[m]
n ***

spoisteŚ pyły gliny, iły
grubość
warstwy
[m]

liczba
przejść
n ***

gruboziarniste
i kamieniste
grubość
liczba
warstwy
przejść
[m]
n ***

Uwagi o
przydatności
maszyn

0,1 do 0,2

4 do 8

0,1 do 0,2

4 do 8

0,2 do 0,3

4 do 8

1)

-

-

0,2 do 0,3

8 do 12

0,2 do 0,3

8 do 12

2)

0,2 do 0,5

6 do 8

0,2 do 0,4

6 do 10

-

-

3)

0,4 do 0,7

4 do 8

0,2 do 0,4

3 do 4

0,3 do 0,6

3 do 5

4)

0,3 do 0,6

3 do 6

0,2 do 0,4

6 do 10

0,2 do 0,4

6 do 10

5)

0,3 do 0,5

4 do 8

-

-

0,2 do 0,5

4 do 8

6)

0,2 do 0,4

2 do4
4 do 10
uderzeń
w punkt

0,1 do 0,3

3 do 5
3 do 6
uderzeń
w punkt

0,2 do 0,4

3 do 4
3 do 6
uderzeń w
punkt

6)

2,0 do 8,0

1,0 do 4,0

1,0 do 5,0

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi:
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
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6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału),
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Do transportu gruntu mogą być stosowane samochody samowyładowcze.
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. Wykonanie nasypów
5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
5.2.1.1. Wycięcie stopni w zboczu
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1Ś5 należy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4%
1% i szerokości od 1,00 do 2,50 m.
5.2.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu
Wykonawca
powinien
skontrolować wskaźnik
zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających
w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia
jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie
zostało spełnione.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 4 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Tablica 4. Minimalne warto ci wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głęboko ci 0,50 m
od powierzchni terenu
Minimalna wartość Is dla:
Nasypy
o wysokości
[m]

innych dróg
kategoria ruchu
KR2

do 2

0,95

ponad 2

0,95

5.2.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów
Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem
do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu
poprawy jej powiązania z podstawą nasypu.
5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych
w pkt. 2.
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5.2.3. Zasady wykonania nasypów
5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono
w Dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora
nadzoru.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących
zasad:
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny
być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu
i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy
nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego
(o współczynniku K10  10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno
uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.
e) Jeżeli 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) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych,
o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6  10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  5. Jeżeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inspektor nadzoru może 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.
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
o grubości co najmniej 0,50 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu
przepuszczalnego.
h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.
5.2.3.2. Wykonanie nasypów nad przepustami
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych
elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie przekopu należy uwzględnić wymagania określone w pkt.
5.2.3.4.
5.2.3.3. Wykonywanie nasypów na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1Ś2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się
przez:
a) wycięcie w zboczu stopni wg punktu 5.2.1.1;
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu.
Przy pochyłościach zbocza większych niż 1Ś2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez
podparcie go murem oporowym.
5.2.3.4. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do
1,00 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z
gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.
5.2.3.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy
jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.
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Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie można 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, według pkt. 5.2.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej
i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie
wadliwej warstwy.
5.2.3.6. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub
lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac
należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani
układać na niej następnych warstw.
5.2.4. Zagęszczenie gruntu
5.2.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
5.2.4.2. Grubość warstwy
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi
w pkt. 5.2.4.5.
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do
zagęszczania podano w pkt. 3.
5.2.4.3. Wilgotność gruntu
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do
+10% jej wartości.
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to
wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej wartości, grunt należy
osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pkt. 6.3.2 i
6.3.3.
5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 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 PN-S-02205Ś1998, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 5. Minimalne warto ci wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartość Is dla:
Strefa nasypu

innych dróg
kategoria ruchu
KR2

Górna warstwa o grubości 20 cm
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Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
od powierzchni robót ziemnychŚ
- 0,20 do 1,20 m

0,97

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót
ziemnych poniżejŚ
- 1,20 m (inne drogi)

0,95

Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie
z normą PN-S-02205Ś1998, nie powinna być większa od 2,2
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego
zagęszczenia warstwy.
5.2.4.5. Próbne zagęszczenie
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m 2, powinien być
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami
o szerokości od 3,50 do 4,50 m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie
inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu
zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5.2.4.3.
Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii
przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod
pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny
umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych
wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu
i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie
ich wyników do Inspektora nadzoru Projektu.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać doŚ
 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy;
 Dziennika Budowy;
 Protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.
6.2. Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów
6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi
w punktach 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić naŚ
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypówś
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypuś
c) badania zagęszczenia nasypuś
d) pomiary kształtu nasypuś
e) odwodnienie nasypu.
6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych
z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie
rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwościŚ
 skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988;
 zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988;
 wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988;
 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988;
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 granicę płynności, wg PN-B-04481:1988;
 kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960;
 wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie;
b) odwodnienia każdej warstwyś
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniuś badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż
jeden raz na 500 m2 warstwy;
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt. 5.2.3.1 poz. d);
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.2.3.5 i 5.2.3.6, dotyczących wbudowania gruntów
w okresie deszczy i mrozów.
6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pkt. 5.2.1.2
i 5.2.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie
modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niżŚ
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is;
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m 2 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 podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona
przez Inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy.
6.2.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolęŚ
 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.
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 jest m 3 (metr sześcienny) wykonanych robót.
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawi obliczeń z przekrojów poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw nieprzydatnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmujeŚ
 roboty pomiarowe i przygotowawcze;
 oznakowanie prowadzonych robótś
 przemieszczenie i wbudowanie w nasyp gruntów z wykopówś
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zakup i transport gruntu z dokopu;
wbudowanie w nasyp gruntów z dokopuś
formowanie nasypówś
zagęszczenie nasypów wraz z transportem wody niezbędnej do zagęszczenia;
profilowanie powierzchni nasypów, rowów i skarp;
odwodnienie terenu robótś
plantowanie skarp wykopów i nasypówś
przeprowadzenie pomiarów i badańś
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.00 pkt. 9
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
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 obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okre lenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Szczegółową
Specyfikacją Techniczną D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętuŚ
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszemś Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po zakończeniu i
odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed
rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za
zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.4.
5.4. Profilowanie i zag szczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były
o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora
nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.
cięty grunt powinien być wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warto ci wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa
Innych dróg
Ruch mniejszy
korpusu
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją
od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny
koszt.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp.

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość koryta

co 50m

2

Równość podłużna

co 20 m, w punktach charakterystycznych

3

Równość poprzeczna

co 50m

4

Spadki poprzeczne *)

co 50m

5

Rzędne wysokościowe

co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych

6

Ukształtowanie osi w planie

7

Zagęszczenie, wilgotność gruntu
podłoża

*)

co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją projektową
z tolerancją ±0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±3 cm dla autostrad
i dróg ekspresowych lub więcej niż ±5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą
BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5. Wilgotność gruntu podłoża powinna
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 20% do +10%.
6.3 Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w pkt. 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie
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i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanego i odebranego profilowania podłoża zgodnie z Dokumentacją
Projektową i pomiarem w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem;
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasypś
 profilowanie dna koryta lub podłożaś
 zagęszczenieś
 utrzymanie koryta lub podłożaś
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-B-04481
PN-EN 1097-5
BN-64/8931-02

4.
5.

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
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Grunty budowlane. Badania próbek gruntuś
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnościś
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
i podłoża przez obciążenie płytąś
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatąś
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntuś
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz
odbioru oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla projektu p.n. Rozbudowa ulicy
Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa
Specyfikacja
Techniczna
jest
stosowana
jako
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

dokument

przetargowy

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okre lenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót, podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaj materiału
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji są kationowe
emulsje asfaltowe do złączania warstw konstrukcji nawierzchni zgodne z Załącznikiem krajowym NA do
normy PN-EN 13808.
– kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana C 60 B 3 ZM – do skropienia warstw
bitumicznych. Liczba 60 oznacza przeciętną zawartość asfaltu w emulsjiś
– kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana C 60 B 4 ZM – do skropienia warstw
niebitumicznych.
Tablica: Wymagania wobec kationowych emulsji asfaltowych do złączania warstw konstrukcji nawierzchni.
Wymagania
techniczne

Metoda
badania

Indeks rozpadu

PE-EN
13075-1
PN-EN 1428

% (m/m)

5

58 do 62 b)

5

58 do 62 b)

PN-EN 12846

s

1

TBR c)

1

TBR c)

PN-EN 1429

% (m/m)

1

TBR

1

TBR

PN-EN 1429

% (m/m)

1

TBR

1

TBR

Zawartość
lepiszcza
Czas wypływu Ø
2 mm przy 40o C
Pozostałość na
sicie, sito 0,5
mm
Trwałość (po 7
dniach
magazynowania)
Adhezja d)

Jednostka

-

C 60 B 3 ZM
Klasa
Zakres
warto ci
3
50 do 100

C 60 B 4 ZM
Klasa
Zakres
warto ci
4
70 do 130 a)

PN-EN 13614
% pokrycia
1
TBR
1
TBR
powierzchni
Załącznik 2
≥75
≥75
pH emulsji
PN-EN 12850
≥3,5 e)
Wymagania techniczne wobec lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych poprzez
odparowanie (zgodnie z PN-EN 13074)
Penetracja w 25 PN-EN 1426
Mm/10
3
≤100 f)
3
≤100 f)
o C
o C
Temperatura
PN-EN 1427
5
≤39 f)
5
≤39 f)
mięknienia
a)

Emulsje do złączania warstw asfaltowych z warstwami nie związanymi lepiszczem asfaltowym
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W przypadku konieczności można rozcieńczać emulsje wodą, jednak do stężenia nie niższego niż 40%
Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie
d) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem
e) Dotyczy emulsji przeznaczonych do związania warstw asfaltowych z podbudowami zawierającymi
spoiwa hydrauliczne
f) W przypadku złączania warstw asfaltowych, z których jedna wykonana jest z asfaltu o penetracji 35/50
lub asfaltu modyfikowanego należy stosować emulsje wykonane z asfaltu o penetracji 50/70. Do skropień
podbudów niezwiązanych (z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, tłucznia kamiennego itp.)
dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.
b)

c)

2.2. Zużycie lepiszczy do skropienia
Skropienie warstw niebitumicznych – w ilości 0,8 kg/m2.
Skropienie warstw bitumicznych – w ilości 0,5 kg/m2.
Tablica: Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu
upłynnionego
Podłoże do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Lp.

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
upłynniacza z asfaltu upłynnionego, kg/m 2

Podłoże pod warstwę asfaltową
1

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

od 0,5 do 0,7

Tablica: Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego na połączeniach międzywarstwowych
Połączenie nowych warstw

Lp.
1

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego kg/m2

Podbudowa asfaltowa

od 0,3 do 0,5

2.3. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie
podano dla zbiorników stalowych.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni
cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętuŚ
 szczotek mechanicznych - zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych - pierwsza ze szczotek
powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwyś druga szczotka powinna posiadać miękkie
elementy czyszczące i służyć do zamiataniaś zaleca się używanie szczotek wyposażonych
w urządzenia odpylająceś
 sprężarekś
 zbiorników z wodąś
 szczotek ręcznych.
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3.3. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie
następujących parametrówŚ
 temperatury rozkładanego lepiszczaś
 ciśnienia lepiszcza w kolektorześ
 obrotów pompy dozującej lepiszcześ
 prędkości poruszania się skrapiarkiś
 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszczaś
 dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie
stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej.
4. TRANSPORT
Emulsję na budowę należy przewozić w samochodach cysternach. Cysterny winny być podzielone
przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 1 m 3, a każda przegroda powinna mieć wykroje
umożliwiające przepływ emulsji. Cysterna używana do transportu emulsji nie może być używana do
przewozu innych lepiszczy.
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładunkowej powinny
być ustawione, równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed możliwością przesuwania się
podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu
szczotek mechanicznych a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy
używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed
skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
5.2.2. Skropienie powierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po
wyschnięciu warstwy, za wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla
umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju
użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniejŚ
- 2.0 godziny w przypadku stosowania 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsji;
- 0.5 godziny w przypadku stosowania 0,1 - 0,5 kg/m2 emulsji.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".
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6.2. Kontrole i badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu określenia
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.3.1. Badanie lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować
dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy poniżej.
Lp.
1

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa

Kontrolowane właściwości
lepkość

Badanie według normy
EmA-99

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie Dokumentacji
Projektowej i obmiaru w terenie.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Płatność za m2 wykonanego oczyszczenia i skropienia należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną
jakości wykonanych robót i jakości użytych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonaćŚ
 oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych;
 skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych i niebitumicznych.
Cena wykonania robót obejmujeŚ
 mechaniczne i ręczne oczyszczanie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrzaś
 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeńś
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót;
 napełnienie lepiszczemnim skrapiarek;
 podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury;
 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem;
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej;
 oznakowanie robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE

SST/76

1.
2.
3.

PN-EN-1426:2009
PN-EN-12591:2010
PN-EN 13808

4.

WT-2 2016 – część II

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Asfalty drogowe.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Zakresem robót jest objęteŚ
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm.
Zakres występowania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie
z Dokumentacją Projektową.
Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami
podanymi w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowę według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych”.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1, powinna mieścić się pomiędzy krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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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).

2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1:
Tablica 1.Wymagania dla kruszyw do stosowania w podbudowie:
Lp.

SST/80

Wyszczególnienie właściwości

Wymagania

Badania według

od 2 do 10

PN-EN 933-1

1

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)

2

Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż

5

PN-EN 933-1

3

Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie więcej niż

35

PN-EN 933-4

4

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż

1

PN-88/B-04481

5

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I
lub II wg PN-88/B-04481, %

od 30 do 70

BN-EN 933-8

6

cieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do
straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż

35

7

Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż

3

8

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania,
% (m/m), nie więcej niż

5

9

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

1

10

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niżŚ
a) przy zagęszczeniu IS  1,00
b) przy zagęszczeniu IS  1,03

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

PN-EN 1097-2

30

80
120

PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1744-1

PN-S-06102

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D - 04.04.02 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
2.3.3. Woda
Należy stosować wodę według PN-EN 1008.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętuŚ
a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalne. Wymaganie to jest zbędne, jeżeli
producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej
wilgotnościś
b) Równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki;
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 dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Korytowanie wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” lub SST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzoremŚ

D 15
d 85  5
gdzie:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy
lub warstwy odsączającej, w milimetrachś
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeżeli warunek nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu,
wyznacza się z warunkuŚ

d 50
O 90  1,2
gdzie:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrachś
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O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m)ś 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 Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych, niż co 10 m.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją
Projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej SST.
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się
z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej
o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 10.
5.5. Odcinek próbny
Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona
odcinek próbny w celuŚ
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwyś
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniuś
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy na budowie.
Powierzchnia oraz lokalizacja odcinka próbnego powinny zostać wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 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. Częstotliwo ć oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie
Częstotliwość badań
Lp.

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg
tab. 1, pkt. 2.3.2

Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padająca na
jedno badanie (m2)

2

600

2

1000

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej działce
roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed
jej zagęszczeniem.
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5, do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej dziennej
działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Kotrola zagęszczenia i nosności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać nie rzadziej
niż 1 raz na 500 m2 i w miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera.
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E 1  2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. należy
przeprowadzić dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.
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6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwo ć oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Szerokość podbudowy

2 razy na 100m

2

Równość podłużna

w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym
pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

2 razy na 100m

4

Spadki poprzeczne*)

2 razy na 100m

5

Rzędne wysokościowe

co 25 m

6

Ukształtowanie osi w planie*)

co 25 m

7

Grubość podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach

8

Nośność podbudowyŚ
- moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na zadaniu
co najmniej w 10 punktach na zadaniu

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

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej
leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Kontrola równości podłużnej podbudowy powinna być mierzona 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 co 100 m.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczaćŚ
- 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
Kontroli rzędnych niwelety dokonuje się za pomocą instrumentu niwelacyjnego.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niżŚ
- dla podbudowy zasadniczej 10%;
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4ś
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku
wnoś nie
mniejszym

Wskaźnik
zagęszczenia
IS nie
mniejszy niż

niż, %
60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugięcie sprężyste pod
kołem, mm

Minimalny moduł odkształcenia mierzony
płytą o średnicy 30 cm, MPa

40 kN

50 kN

od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w pkt. 6.4 powinny
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m 2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne wymagania dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmujeŚ
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakościś
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania;
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- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robótś
- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania
robót lub wynikających z przyjętej technologii robótś
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki gruntu stabilizowanego cementem;
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnegoś
- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa na miejsce wbudowania;
- rozłożenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowanym podłożuś
-wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy do grubości i profilu określonych w Dokumentacji Projektowej,
- odwiezienie sprzętuś
- uporządkowanie terenu robótś załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowyś
- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwania robót budowlanychś
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-88/B-04481
PN-EN 933-1

3.

PN-EN 933-4

4.

PN-EN 1097-5

5.

PN-EN 1097-6

6.

PN-EN 1367-1

7.

PN-EN 1744-1

8.
9.

PN-B-06714-37
PN-EN 1097-2

10.
11.

PN-B-11112
PN-EN 1008

12.

PN-S-06102

13.

BN-EN 933-8

14.

BN-64/8931-02

15.
16.
17.

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu;
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania;
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4Ś Oznaczanie
kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu;
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5Ś
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją;
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6Ś
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości;
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych. Część 1Ś Oznaczanie mrozoodporności;
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych;
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego;
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody
oznaczania odporności na rozdrabianie;
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych;
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu;
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie;
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8Ś Ocena zawartości
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego;
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą;
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą;
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym;
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
18.
19.
20.
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„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997r.;
„Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik”
GDDKiA, Warszawa 1998r.;
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem i
odbiorem podbudów z gruntów stabilizowanych cementem i obejmuje SST D-04.05.01.
1.4. Okre lenia podstawowe
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 wymienionych w pkt. 1.3,
dotyczących poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce 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 podano w SST wymienionych w pkt 1.3, dotyczących podbudów z gruntów
stabilizowanych cementem. Dopuszcza się inne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadające aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwami
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętuŚ
W przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych;
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszankiś
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczaniaś
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania
w miejscach trudnodostępnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

SST/89

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D - 04.05.00 - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi
4.2. Transport materiałów
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być
wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby
wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość
prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób
wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.
5.3. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru,
gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego
podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i
śniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu,
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni
lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
5.4. Piel gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobówŚ
 trzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni;
 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład
o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr;
 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji
mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwo ć badań i pomiarów
Częstotliwość badań

Wyszczególnienie badań

Lp.

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

1

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2

Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem

3

Rozdrobnienie gruntu

4

Jednorodność i głębokość wymieszania

5

Zagęszczenie warstwy

6

Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża

7

Wytrzymałość na ściskanie
-7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem
-14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi
- 90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowa- nym

8

Mrozoodporność 3)

9
10
11
12

Badanie spoiwa:
cementu,
wapna,
popiołów lotnych,
żużla granulowanego

2

1)
2)

13 Badanie wody
14

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa

15 Wskaźnik nośności CBR 4)

3
6 próbek
6 próbek
3 próbki
przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych
przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej
zmianie
dla każdego wątpliwego źródła
dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju gruntu
lub kruszywa
w przypadkach wątpliwych
i na zlecenie Inspektora nadzoru

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów
podbudów i ulepszonego podłoża.
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6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy
80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania
Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy ulepszonego
podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa
projektowanej.
6.3.6. Zagęszczenie warstwy
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.
6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm.
6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do
badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem.
Próbki w ilości
6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów
stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki
wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów
i ulepszonego podłoża.
6.3.9. Mrozoodporność
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych
cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.3.10. Badanie spoiwa
Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca powinien
określić właściwości podane w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego
podłoża.
6.3.11. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008.
6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa
Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów
podbudów
i ulepszonego podłoża.
6.3.13. Wskaźnik nośności CBR
Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 dla próbek gruntu stabilizowanego
wapnem, pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami

i

wytrzymało ciowych

podbudowy lub

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 2.
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Tablica 2. Częstotliwo ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy lub ulepszonego podłoża
stabilizowanych spoiwami
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1

Szerokość

3 razy na 100 m

2

Równość podłużna

3

Równość poprzeczna

3 razy na 100 m

4

Spadki poprzeczne*)

3 razy na 100 m

5

Rzędne wysokościowe

3 razy na 100 m

6

Ukształtowanie osi w planie*)

3 razy na 100 m

7

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

w sposób ciągły planografem
albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu

w 3 punktach

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

6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej
leżącej o co najmniej 25 cm.
6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją projektową
z tolerancją  0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej
o więcej niż 5 cm.
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że
odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w pkt. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej
niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć
podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa
ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny
koszt.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w SST dla
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m 2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
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 Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 podbudowy z gruntu obejmuje:
1. W przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
 oznakowanie robótś
 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowaniaś
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych;
 rozłożenie i zagęszczenie mieszankiś
 pielęgnacja wykonanej warstwyś
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
2. W przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
 oznakowanie robótś
 spulchnienie gruntu;
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych;
 dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjnąś
 wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi;
 zagęszczenie warstwyś
 pielęgnacja wykonanej warstwyś
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

SST/94

3.
4.

PN-EN 196-6
PN-EN 196-1
PN-EN 196-3
PN-B-04481
PN-EN 933-1

5.

PN-EN 1744-1

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.

PN-EN 1097-2
PN-EN 197-1
PN-EN 459-1
PN-EN 1008
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-96012

15.
16.
17.
18.

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

19. BN-68/8931-04
20. BN-70/8931-05
21. BN-73/8931-10
22. BN-77/8931-12
23. BN-71/8933-10

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Wapno budowlane. Wymagania.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Wodorotlenek sodowy techniczny
Chlorek wapniowy techniczny
Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem
Drogi samochodowe. Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża
nawierzchni podatnych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej
popiołów lotnych z węgla kamiennego
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnym
popiołami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty
24. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego”
25. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979
26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012.
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania ulepszonego podłoża wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej
wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa
Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych
lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem
Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania
cementu.
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem
Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów
lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku
ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem
Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa
podbudowy.
1.4.6. Pozostałe określenia
Pozostałe określenia 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 dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogólne” pkt. 2.
2.2. Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-1
lub hutniczy wg PN-EN 197-1.
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za
zgodą Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
2.3. Grunty
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników badań
laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012.
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementemś zaleca się użycie gruntów oŚ
wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,
- zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające
wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 2.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem
Właściwości

Lp.

1

Uziarnienie
a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej niżŚ
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie
więcej niżŚ

2

Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niżŚ

3

Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżejŚ

Wymagania

Badania według

30
15

PN-EN 933-1

wzorcowa

PN-EN 1744-1

1

PN-EN 1744-1

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono
składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.
2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
2.6. Dodatki ulepszaj ce
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki ulepszająceŚ
- wapno wg PN-EN 459-1,
- popioły lotne wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgodą Inspektora Nadzoru mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2.

SST/100 Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D - 04.05.01 - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Tablica 2. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw
podbudowy i ulepszonego podłoża
Wytrzymałość na ściskanie Wskaźnik
próbek
nasyconych
wodą mrozoodpor(MPa)
ności
po 7 dniach
po 28 dniach

Lp.

Rodzaj warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej

1

Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa pomocnicza
dla KR2 do KR6

od 1,6 do 2,2

Dolna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podłożu z
gruntów wątpliwych i wysadzinowych

2

-

od 2,5 do 5,0

0,7

od 0,5 do 1,5

0,6

3. SPRZ T
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże gruntów lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt. 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Warunki przyst pienia do robót
Stabilizacja cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów
deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne
wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5° C w czasie najbliższych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.05.00 „Podbudowy
i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”
pkt. 5.2.
5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 3. Zaleca się taki dobór
mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 2, przy jak najmniejszej zawartości cementu.
Tablica 3. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża
Kategoria
ruchu

Lp.

1

KR 2

Maksymalna zawartość cementu,
% w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa
podbudowa zasadnicza

podbudowa pomocnicza

Ulepszone podłoże

8

10

10

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 2.
5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby
zapewnić jednorodność mieszanki.
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po
zagęszczeniu.
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych
i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu
technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. Po
wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.6. żrubo ć warstwy
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
nie powinna przekraczaćŚ
15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczymś
18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznymś
22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy
wykonywać w dwóch warstwach.
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona warstwa
może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej
powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.
5.7. Zag szczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.
Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi
i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w
czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane
przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być
zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg
BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych
i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą
być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.8. Spoiny robocze
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej
szerokości.
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej
i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy
wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu
działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas
pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.
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Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.9. Piel gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST D-04.05.00
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt. 5.4.
5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża
Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami
określonymi
w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt. 5.3.
6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. 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-04.05.00
„Podbudowy
i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”
pkt. 6.3.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w SST D-04.05.00
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt. 6.4.
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża podano w SST
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt. 6.5.
7. OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiaru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt. 7.
8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże
z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
Normy i przepisy związane podano w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt. 10.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego dla projektu pn. Rozbudowa
ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
z wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego C16/20 (B-20).

robót

związanych

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po
osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu B 15 (lub wyjątkowo wyższej),
stanowi fragment nośnej części nawierzchni, służący do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy R G
b = 15 MPa), określający
wytrzymałość gwarantowaną betonu (R G
b ).
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed
zagęszczeniem.
1.4.5. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca
tylko kurczenie się płyt.
1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju
poprzecznego.
1.4.7. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających,
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco.
1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych jedno- lub dwuskładnikowych,
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na
zimno.
1.4.9. Wkładki uszczelniające do szczelin - elastyczne profile zamknięte lub otwarte, zwykle wykonane z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczelinę w celu jej uszczelnienia.
1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca grunty niespoiste, określona wg wzoru U =
d60 : d10, gdzie d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, d10 - średnica oczek sita,
przez które przechodzi 10% gruntu.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. W
przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować
skorygowaną receptę.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną
Materiały do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatą techniczną IBDiM.
2.2.2. Cement
Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1,
portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-1 lub hutniczy wg PN-EN 197-1. lub inne zaakceptowane przez
Inżyniera.
2.2.3. Kruszywo
Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczaków
lub surowca skalnego, kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego oraz mieszanki tych kruszyw.
Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i
wody.
Właściwości kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom określonym
w PN-EN 12620.
2.2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać wody określonej w PN-EN
1008 .
2.2.5. Domieszki do betonu
W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane domieszki według PN-EN 934-2:1999 .
Przy wyborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać badanie
zgodności w laboratorium.
2.2.6. Zalewa drogowa lub wkładki uszczelniające w szczelinach
Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorąco lub na zimno, względnie wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę
techniczną IBDiM.
2.2.7. Materiały do pielęgnacji podbudowy
Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosowaćŚ
 preparaty powłokowe,
 folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub warstwą
włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie wodą.
2.2.8. Beton
Zawartość cementu w 1 m 3 zagęszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 250 kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna.
Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 7% (m/m).
rednia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 , nie
powinna być mniejsza niż 80% wartości średniej wytrzymałości próbek niezamrażanych.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inżynier sprawdzi zgodność przedstawionej przez Wykonawcę
propozycji sprzętowej z wymaganiami ST.
3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętuŚ
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 wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkości
betoniarek,
 przewoźnych zbiorników na wodę,
 układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej,
 mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej,
 walców wibracyjnych, zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych, m.in. do zagęszczania w
miejscach trudno dostępnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne zasady transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie, stal, domieszki można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Masy zalewowe, wkładki uszczelniające, materiały do pielęgnacji należy dostarczać zgodnie z warunkami
podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentów.
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. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmująŚ
 roboty przygotowawcze,
 wykonanie podbudowy,
 pielęgnację podbudowy,
 roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wstępne roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań
InżynieraŚ
 ustalić lokalizację terenu robót,
 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz
ustalenia danych wysokościowych,
 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.
5.4. Układanie mieszanki betonowej
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej
Ustalenie składu mieszanki betonowej powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-96014:1997 oraz punktu
2.2.9 niniejszej specyfikacji.
Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartości powietrza i oznaczenia gęstości.
5.4.2. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowę z betonu cementowego zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza od 5˚C do 25˚C.
Dopuszcza się wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyżej 25˚C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyżej 30˚C. Wykonywanie podbudowy w
temperaturze poniżej 5˚C dopuszcza się pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych,
pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 5˚C przez okres co najmniej 3
dni.
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.
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5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w wytwórniach
betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób
zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem.
5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowę należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej
jednorodności.
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu małych robót, w tym o
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inżyniera.
Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po prowadnicach.
Prowadnice powinny być tak skonstruowane, aby spełniały równocześnie rolę deskowań i dlatego od
strony wewnętrznej powinny być zabezpieczone przed przyczepnością betonu (np. natłuszczone olejem
mineralnym). Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich
przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszanką
betonową muszą być gładkie, czyste i pozbawione resztek stwardniałego betonu.
Ustawienie prowadnic winno być takie, aby zapewniało uzyskanie przez podbudowę wymaganej niwelety,
spadków podłużnych i poprzecznych.
Zdjęcie prowadnic może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 36 godzin od zakończenia betonowania płyt
w temperaturze otoczenia powyżej 10oC, a przy temperaturze otoczenia niższej - nie wcześniej niż po
upływie 48 godzin. Prowadnice powinny być zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.
Przy stosowaniu deskowania ślizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje
się układarką mechaniczną, która przesuwając się formuje płytę podbudowy, ograniczając ją z boku
deskowaniem ślizgowym, bez stosowania prowadnic.
5.4.5. Zagęszczanie mieszanki betonowej
Do zagęszczania mieszanki betonowej w podbudowie należy stosować odpowiednie mechaniczne
urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite jej zagęszczenie.
Powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna mieć jednolitą teksturę i połysk, a grube ziarna kruszywa
powinny być widoczne lub powinny znajdować się bezpośrednio pod powierzchnią.
5.4.6. Szczeliny
Szczeliny powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, dzieląc podbudowę na płyty
kwadratowe lub prostokątne. Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek długości płyt
do ich szerokości nie powinien być większy niż 1,5 Ś 1.
Przykłady konstrukcji szczelin w podbudowie z betonu cementowego
(wymiary w cm) Szczelina skurczowa pełna
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Szczelina skurczowa pozorna

Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty w miejscach ustalonych w
dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz między
odcinkami betonowania, jeśli przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż 1 godzinę.
Szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami
mechanicznymi do głębokości 1/3  1/4 grubości płyty.
Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń podbudowy z
elementami infrastruktury drogowej (krawężniki, studzienki, korytka itp.).
5.5. Piel gnacja podbudowy
Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody przez
pokrycie jego powierzchni materiałami według punktu 2.2.8. Należy to wykonać przed upływem 90 min od
chwili zakończenia zagęszczania.
W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny należy utrzymywać ją w
stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest
powyżej 25˚C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera.
5.6. Zasady układania na podbudowie z betonu cementowego nast pnej warstwy nawierzchni
Następną warstwę nawierzchni można układać po osiągnięciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymałości, lecz nie wcześniej niż po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinienŚ
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt
2,
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót i badania odbiorcze
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Częstotliwość badań

Wartości
dopuszczalne
4
wg 2.2.9

1
1

2
konsystencja mieszanki betonowej

3
2 razy w czasie
zmiany roboczej

2

wytrzymałość betonu na ściskanie

raz dziennie

wg 2.2.9

3

grubość podbudowy

4

nasiąkliwość betonu w podbudowie

raz na każde 2000 m
długości odbieranego
odcinka

5

mrozoodporność betonu w podbudowie

odchyłka grubości
 1 cm,
nasiąkliwość wg
PN-S-96014:1997 i
pktu 2.2.9
wg PN-S-96014
:1997
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6

szerokość podbudowy

10 razy na 1 km

7

równość w przekroju poprzecznym

8

spadki poprzeczne

9

rzędne wysokościowe podbudowy

10

równość podbudowy w profilu
podłużnym (badania planografem lub
łatą 4-metrową)

11

wytrzymałość betonu w podbudowie
(metodą nieniszczącą lub na próbkach
wyciętych)
ukształtowanie osi w planie

10 razy na 1 km i w
punktach głównych
łuków poziomych
10 razy na 1 km i w
punktach głównych
łuków poziomych.
na 0,1 długości
odbieranego odcinka
podbudowy
w dziesięciu
miejscach na każde
1000 m długości
odcinka
w trzech losowo
wg PN-S-96014
wybranych miejscach :1997
na każdym kilometrze
co 25 m
odchylenie od osi
zaprojektowanej ≤
3 cm

12

odchyłka
szerokości  5 cm
prześwity między
łatą a powierzchnią
≤ 12 mm
odchylenia  0,5%
spadków
zaprojektowanych
odchylenie  10
mm od rzędnych
zaprojektowanych
nierówności
≤ 12 mm

6.4. Badania sprawdzaj ce
Laboratorium Inżyniera będzie prowadziło badania sprawdzające z częstotliwością określoną przez
Inżyniera.
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 obmiaru jest metr kwadratowy warstwy podbudowy z betonu cementowego o grubości 20 cm.
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 Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy podbudowy o grubości 22 cm i obejmuje:
 opracowanie receptury
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
 wytworzenie mieszanki bazując na recepcie roboczej zaaprobowanej przez Inżyniera,
 transport mieszanki na plac budowy,
 zabezpieczenie krawężników, zakrywanie i odkrywanie urządzeń kanalizacyjnych w trakcie
robót, pokryw studni rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, oznakowania
stałego,
 mechaniczne ułożenie mieszanki ,
 mechaniczne zagęszczenie rozłożonej warstwy,
 wykonanie złączy,
 zabezpieczenie krawędzi,
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 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych Specyfikacją,
 uporządkowanie placu budowy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.

PN-EN 934-2: 1999

2.

PN-S-96014:1997

3.
4.

PN-EN 12620
PN-EN 197-1

5.

PN-EN 1008

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania
Kruszywa mineralne do betonu
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego
dla projektu p.n. Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2016 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.2
- podbudowa z betonu asfaltowego AC16P na asfalcie 35/50 o gr. warstwy 7 cm dla KR2.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
ruchu

KR 2
1)

Mieszanki o wymiarze D1), mm

AC16P

Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie
i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu
wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne w
konstrukcji nawierzchni.
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Symbole i skróty dodatkowe
AC
- beton asfaltowy;
Ρ
- warstwa podbudowy;
D
- górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa)ś
D
- dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa)ś
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C
NPD
TBR

- kationowa emulsja asfaltowa;
- właściwość użytkowania określana (ang. No Performance Determined, producent może
jej nie określać)ś
- do zadeklarowania (ang. To Be Reportedś producent może dostarczyć odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany).ś

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. W
przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować
skorygowaną receptę.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano
w tablicy 2. Oprócz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zastosowane lepiszcza asfaltowe do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Kategoria

Mieszanka

ruchu

ACP

KR2

AC16P

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy
35/50

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591
p.

Właściwości

Metoda

Asfalt

badania

35/50

WŁA CIWO CI OBLIGATORYJNE
1

Penetracja w 25°C

0,1 mm

PN-EN 1426

35-50

2

Temperatura mięknienia

°C

PN-EN 1427

50-58

3

Temperatura zapłonu,

°C

PN-EN 22592

240

% m/m

PN-EN 12592

99

% m/m

PN-EN 12607-1

0,5

nie mniej niż
4

Zawartość
składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niż

5

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

6

Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niż

%

PN-EN 1426

53

7

Temperatura
mięknienia
po starzeniu, nie mniej niż

°C

PN-EN 1427

52

%

PN-EN 12606-1

2,2

WŁA CIWO CI SPECJALNE KRAJOWE
8

Zawartość parafiny,
nie więcej niż

9

Wzrost temp. mięknienia
po starzeniu, nie więcej niż

°C

PN-EN 1427

8

10

Temperatura
łamliwości
Fraassa, nie więcej niż

°C

PN-EN 12593

-5

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie
asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy
z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
2.3. Kruszywo
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego AC Ρ do warstwy podbudowy należy stosować kruszywa
mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 2014".
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego
Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od kategorii ruchu
KR2

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa
niżŚ

Gc85/20

Tolerancja uziarnieniaś odchylenia nie większe niż
wg kategorii:

G25/15, G20/15, G20/17,5

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1;
kategoria nie wyższa niżŚ
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg
PN-EN 9334ś kategoria nie wyższa niżŚ
Procentowa zawartość ziaren o powierzchni
przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5; kategoria
nie niższa niżŚ
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Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2. rozdział 5Ś kategoria nie wyższa niż
(nie dopuszcza się żużli)Ś

LA50

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

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 badana na
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,
kategoria nie wyższa niżŚ

F4

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

SBLA

Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny
wg PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg
PN-EN 1744-1 p. 14.2ś kategoria nie wyższa niżŚ

mLPC0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w kruszywie z żużla wielkopiecowego
chłodzonego powietrzem
według PN-EN 1744-1 p. 19.1:

wymagana odporność

Rozpad związków żelaza w kruszywie
z żużla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.2;

wymagana odporność

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

V6,5

Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego
Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od kategorii ruchu
KR2

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana
kategoria:

GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie
większe niż wg kategoriiŚ

GTCNR

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1;
kategoria nie wyższa niżŚ

F16

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria
nie wyższa niżŚ

MBF10

Kanciastość kruszywa drobnego wg
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
niższa niżŚ

EcsDeklarowana

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6
rozdz. 7.8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PNEN 1744-1 p. 14.2ś kategoria nie wyższa
niżŚ
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Tablica 6. Wymagane właściwości wypełniacza do podbudowy z betonu asfaltowego
Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od kategorii ruchu

Uziarnienie wg PN-EN 933-10

KR2
zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria
nie wyższa niżŚ

MBF10

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie
wyższa niżŚ

1% (m/m)

Gęstość ziaren wg EN 1097-7
Wolne przestrzenie w suchym
zagęszczonym
wypełniaczu wg PN-EN 1097-4,
wymagana kategoria

deklarowana przez producenta

V28/45

Przyrost temperatury mięknienia według
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:

ΔR&B8/25

Rozpuszczalność w wodzie według PNEN
1744-1, kategoria nie wyższa niżŚ

WS10

Zawartość CaC03 w wypełniaczu
wapiennym wg
PN-EN 196-21. kategoria nie niższa niżŚ

CC70

Zawartość wodorotlenku wapnia
w wypełniaczu mieszanym, według
PN-EN 459-2, wymagana kategoria:
„Liczb a asfaltowa” wg PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

KaDeklarowana

BNDeklarowana

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

je

przed

2.4. Emulsja asfaltowa
Do skropienia podłoża /podbudowa z kruszywa/ należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe
spełniające wymagania określone w SST D-04.03.01.
2.5. rodek adhezyjny
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać powinowactwo
fizykochemiczne, zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa o odporność
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawienia powinowactwa lepiszcza
asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. rodek adhezyjny i jego ilość
powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę przyczepności należy określi na
podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda C, kruszywo 16 jako podstawowe. Przyczepność
lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80%.
2.6. Materiały do uszczelnienia poł czeń i kraw dzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosowaćŚ
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosićŚ
- nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
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Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 , asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.7. Materiały do zł czenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-2 2016 – część II. Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
2.8. Dostawy materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w SST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne".
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostawę materiałów do wytwarzania mieszanki
AC P, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.
Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści
według PN-EN-45014 wydaną przez dostawcę.
2.9. Składowanie materiałów
2.9.1. Składowanie kruszywa
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
2.9.2. Składowanie wypełniacza
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.9.3. Składowanie asfaltu drogowego.
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały
wykluczają możliwość jego zanieczyszczenia. Zbiorniki powinny być wyposażone 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 ±5°C oraz posiadać układ
cyrkulacji asfaltu.
Wylot rury powrotnej powinien znajdować się w zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego asfaltu.
Zaleca się stosowanie izolowanych termicznie metalowych zbiorników pionowych, wyposażonych
w elektryczny system grzewczy.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inżynier sprawdzi zgodność przedstawionej przez Wykonawcę
propozycji sprzętowej z wymaganiami ST.
3.2. Sprz t do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej
3.2.1. Wytwórnia stacjonarna - jej wydajność musi być dostosowana do wg harmonogramu postępu
wykonania robót nawierzchniowych (np. wg zaplanowanej działki/dobę) Wytwórnia winna zapewnić ciągłą
produkcję betonu asfaltowego w granicach tolerancji recepty roboczej. Wytwórnia winna być wyposażona i
pracować w taki sposób aby dozowanie gorącego kruszywa, wypełniacza i lepiszcza było dokonywane
automatycznie. Wydajność otaczarni powinna być zgodna z wydajnością układarki i technologią układania
betonu asfaltowego.
Mają być stosowane otaczarki o ruchu cyklicznym wyposażone wŚ
- dozowanie wstępne (przynajmniej 5 dozowników)ś
- podajniki taśmoweś
- bęben suszącyś
- instalację odpylającaś
- elewator gorącyś
- zestaw sit wibracyjnych;
- zasobnik gorącego kruszywaś
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- system ważąco-mieszający w pełni zautomatyzowany, dozowanie wszystkich składników wyłącznie
wagowe, mieszalnik;
- silos na pyły z odzyskuś
- elewator wypełniaczaś
- podajniki ślimakoweś
- zbiornik na gotowy materiał z izolacją termiczną, pompy do podawania asfaltu;
- sterowanie komputerowe procesu produkcji;
- instrument wagowego dozowania asfaltu;
- instrument dozowania środka adhezyjnegoś
- instrument dozowania stabilizatora (granulatu) dla którego lepiszczem spajającym jest asfaltś
- zbiorniki na asfalt z mieszadłem lub pompowaniem od dołu i ogrzewaniem pośrednimś
- zbiorniki na asfalt i wypełniacz oraz osobne zasieki o umocnionym dnie dla każdego rodzaju kruszywa
o pojemności wystarczającej na 7 dni produkcji.
3.2.2. Układarki do betonu asfaltowego
Układarki (rozściełacze masy) winny być mechaniczne i samojezdne wyposażone w elektronicznie kontrolowany stół zdolny do ułożenia mieszanki zgodnie z projektowaną osią. niweletą i spadkami poprzecznymi.
Zdolność układania mieszanki winna być skorelowana z wydajnością otaczarki i wymaganiami technologicznymi. Nie dopuszcza się wykonywania szwu w szerokości pomiędzy krawędziami nawierzchni jezdni.
Układarka winna mieć co najmniej następujące wyposażenieŚ
- elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją częstotliwości
i amplitudy drgańś
- układy do podgrzewania elementów roboczych układarki,
- możliwość regulacji szerokości stołu.
3.2.3. Skrapiarki
Skrapiarka typu jak w SST D-04.03.01 winna być typu ciśnieniowego z termicznie izolowanymi zbiornikami, Użycie skrapiarki o grawitacyjnym podawaniu lepiszcza jest zabronione, Skrapiarka winna zapewnić
jednolitość spryskiwania na całej szerokości warstwy przy wydajności od 0.4 do 2.0 kg/m 3 pod ciśnieniem
od 4.5 do 13,4kg/m2.
Skrapiarka winna być wyposażona w system grzewczy, mierniki temperatury, oraz skalibrowane układy
pozwalające na prawidłowe dozowanie lepiszcza.
3.2.4. Sprzęt do zagęszczania
Wybór rodzaju zestawu walców pozostawia się Wykonawcy pod warunkiem osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia dla danej warstwy bitumicznej o określonej grubości i szerokości, W każdym
przypadku zostaną użyte walce ogumione bądź hybrydowe.
Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone na odcinku próbnym.
Plan pracy walców dla każdej warstwy winien być przygotowany przez Wykonawcę i przedstawiony Inżynierowi do akceptacji.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne zasady transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.3. Transport wypełniacza
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
4.4. Transport asfaltu
Lepiszcze asfaltowe należy przewozić zgodnie z zaleceniami producenta.
4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w
pokrowce
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brezentowe o ładowności nie mniejszej niż 10 ton. Zaleca się stosowanie samochodów termosów
z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system grzewczy. Skrzynie wywrotek winny być
dostosowane do współpracy z układarką w czasie
Warunki i czas transportu MMA, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać utrzymanie temperatury
w chwili wbudowania nie niższej niż 155° C dla asfaltu 35/50.
Użycie środków ułatwiających rozładunek betonu asfaltowego (tj. emulsji, olejów, itp.) jest dozwolone pod
warunkiem, że ich ilość jest utrzymywana na minimalnym poziomie i wszelkie nadmiary winny być
usunięte
przed kolejnym załadunkiem. rodki te winny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin na odległość nie większą
niż
70 km z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury produkcji i wbudowania.
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 Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC22P.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 7.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 8.
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy dla ruchu KR2
Przesiew, [% (m/m)]

Właściwość

Przesiew, [% (m/m)]
AC16P
KR2

Wymiar sita #, [mm]
45
31,5
22,4
16
11,2
8
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza, minimum*)

od
100
90
70
50
25
5
4

do
100
92
85
50
13
10

Bmin4,4

Bmin4,4

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR2
Właściwość
Zawartość wolnych przestrzeni
Wolne przestrzenie wypełnione
lepiszczem
Zawartość wolnych przestrzeni w
mieszance mineralnej
Wrażliwość na działanie wody
a) Grubość

Warunki zagęszczania wg
PN-EN
13108-20
C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń
C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń
C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń
C.1.1,ubijanie,
2×35 uderzeń

Metoda i warunki badania

PN-EN 12697-8, p. 4
PN-EN 12697-8, p. 5
PN-EN 12697-8, p. 5
PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z jednym cyklem
zamrażania,
badanie w 25°C a)

AC22P
Vmin 4,0
Vmax 8,0
VFBmin 50
VFBmax 74
VMAmin 14
ITSR70

płytyŚ AC22P 60mm
procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 w załączniku 1.

b) Ujednoliconą
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 190°C dla asfaltu
drogowego 35/50.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50

od 150 do 190

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.Ś typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składuŚ
- zawartość lepiszczaŚ 0,3% (m/m),
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartość wypełniaczaŚ 1,0% (m/m).
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchniŚ
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości podanych
w tablicy 10.
Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-metrową
lub równoważną metodą)
Klasa drogi
Z, L, D

Element nawierzchni
Pasy ruchu

Maksymalna nierówność
podłoża pod warstwę
podbudowy [mm]
15

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do
materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża
powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.
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5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w
cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego, jeżeli będzie wymagany przez
Inżyniera, Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz
ustalenia warunków zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnię i długość
odcinka próbnego należy ustalić z Inżynierem. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich
materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania podbudowy.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Poł czenie mi dzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed ułożeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być zgodne z SST D-04.03.01.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robót

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót

Warstwa podbudowy

0

+5

Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 12.
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Tablica 12. Właściwości warstwy z AC
Typ i wymiar mieszanki

AC22P, KR2

Projektowana
grubość warstwy
technologicznej
[cm]

Wskaźnik zagęszczenia
[%]

Zawartość wolnych
przestrzeni w warstwie
[%(v/v)]

9,0

≥ 98

3,0 ÷ 9,0

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

a)

b)

Rodzaj badań

1
Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
1.1
Uziarnienie
1.2
Zawartość lepiszcza
1.3
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
1.4
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki
2
Warstwa asfaltowa
2.1
Wskaźnik zagęszczenia a)
2.2
Spadki poprzeczne
2.3
Równość
2.4
Grubość lub ilość materiału
2.5
Zawartość wolnych przestrzeni a)
2.6
Właściwości przeciwpoślizgowe
do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbkaś w razie
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie
zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20%
ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości
ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść
przemawia wynik badania.
6.4. Wła ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Uwagi ogólne
Właściwości mieszanki należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralnoasfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 14.
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek
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częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym.
Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]
Warunki oceny

Warstwa asfaltowa
ACP

rednia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż
6000 m2 lub
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia
większa niż 1000 m2 lub

≤ 10

2. – mały odcinek budowy

≤ 10

Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym oznaczeniu
nie może być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm.
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne
podane w tablicy 8.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina,
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne.
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina.
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny
być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją
± 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.
Ukształtowanie osi w planie, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji,
plam i wykruszeń.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
(ACP).
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, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 oczyszczenie i skropienie podłoża,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
 opracowanie recepty laboratoryjnej,
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje:
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST)
1.

D-00.00.00

Wymagania ogólne

10.2. Normy
2.

PN-EN 196-21

3.
4.

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

5.

PN-EN 933-1

6.

PN-EN 933-3

7.

PN-EN 933-4

8.

PN-EN 933-5

SST/130

Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
Wapno budowlane – Część 2Ś Metody badań
Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren
za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4Ś Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
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9.

PN-EN 933-6

10.

PN-EN 933-9

11.

PN-EN 933-10

12.

PN-EN 1097-2

13.

PN-EN 1097-3

14.

PN-EN 1097-4

15.

PN-EN 1097-5

16.

PN-EN 1097-6

17.

PN-EN 1097-7

18.

PN-EN 1097-8

19.

PN-EN 1367-1

20.

PN-EN 1367-3

21.
22.

PN-EN 1426
PN-EN 1427

23.

PN-EN 1428

24.

PN-EN 1429

25.
26.

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

27.
28.
29.
30.

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

31.

PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3

32.

PN-EN 12697-6

33.

PN-EN 12697-8

34.

PN-EN 12697-11

35.

PN-EN 12697-12

36.

PN-EN 12697-13

37.

PN-EN 12697-18

38.

PN-EN 12697-22

39.

PN-EN 12697-27

łamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6Ś Ocena właściwości
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych
cząstek – Badania błękitem metylenowym
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10Ś Ocena zawartości
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4Ś Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5Ś Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6Ś Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7Ś Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8Ś Oznaczanie polerowalności kamienia
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1Ś Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3Ś Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda
Pierścień i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4Ś Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1Ś
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza – Część 1Ś Metoda RTFOT
Jw. Część 3Ś Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6Ś Oznaczanie gęstości objętościowej metodą
hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8Ś Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11Ś Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12Ś Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13Ś Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18Ś Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22Ś Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
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40.

PN-EN 12697-36

41.

PN-EN 12846

42.
43.
44.

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

45.

PN-EN 13074

46.

PN-EN 13075-1

47.
48.
49.

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

50.

PN-EN 13179-2

51.

PN-EN 13398

52.

PN-EN 13399

53.

PN-EN 13587

54.

PN-EN 13588

55.

PN-EN 13589

56.

PN-EN 13614

57.
58.

PN-EN 13703
PN-EN 13808

59.

PN-EN 14023

60.
61.
62.

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

63.

PN-EN ISO 2592

asfaltowych na gorąco – Część 27Ś Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36Ś Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych
lepkościomierzem wypływowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1Ś Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem
mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1Ś Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20Ś Badanie typu
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 1Ś Badanie metodą Pierścienia i Kuli
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych –
Część 2Ś Liczba bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie
modyfikowanych asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych
metodą pomiaru ciągliwości
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych
polimerami
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1Ś Specyfikacja zalew na gorąco
Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2Ś Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar
metodą otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
64. WT-2 2016 – część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne
65. WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r.
66. WT-2 2014 - część I. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarządzenie nr 47 Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r.
10.4. Inne dokumenty
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
430)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego dla
projektu pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
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 obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
z wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i obejmująŚ

robót

związanych

 warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S na asfalcie 50/70 o gr. warstwy 5cm dla KR2.
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategoria
ruchu

Mieszanki o wymiarze
D1, mm

KR 2

AC11S

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.4. rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie
wodąś może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi
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.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano
w tablicy 2. Oprócz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe
według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria
Mieszanka
Gatunek lepiszcza
ruchu
ACS
asfalt drogowy
KR3
AC11S
50/70
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591
p.

Właściwości

Metoda
badania

Asfalt
50/70

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 22592

50-70
46-54
230

PN-EN 12592

99

PN-EN 12607-1

0,5

PN-EN 1426

50

PN-EN 1427

48

PN-EN 12606-1

2,2

PN-EN 1427

9

PN-EN 12593

-8

WŁA CIWO CI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C
0,1 mm
Temperatura mięknienia
°C
Temperatura zapłonu,
°C
nie mniej niż
4
Zawartość
składników % m/m
rozpuszczalnych,
nie mniej niż
5
Zmiana masy po starzeniu % m/m
(ubytek lub przyrost),
nie więcej niż
6
Pozostała penetracja po %
starzeniu, nie mniej niż
7
Temperatura mięknienia po °C
starzeniu, nie mniej niż
WŁA CIWO CI SPECJALNE KRAJOWE
8
Zawartość parafiny,
%
nie więcej niż
9
Wzrost temp. mięknienia °C
po starzeniu, nie więcej niż
10
Temperatura
łamliwości °C
Fraassa, nie więcej niż
1
2
3

2.3. Kruszywo
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego AC S do warstwy ścieralnej należy stosować kruszywa
mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 2014".
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Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Właściwości kruszywa
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa
niżŚ
Tolerancja uziarnieniaś odchylenia nie większe niż wg
kategorii:
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1;
kategoria nie wyższa niżŚ
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg
PN-EN 9334ś kategoria nie wyższa niżŚ

Wymagania w zależności od kategorii ruchu
KR2
Gc85/20
G25/15, G20/15, G20/17,5
f2
FI25 lub SI25

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni
przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5; kategoria
nie niższa niżŚ

CDeklarowana

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg
PN-EN 1097-2. rozdział 5Ś kategoria nie wyższa niż
(nie dopuszcza się żużli)Ś

LA30

Odporność na polerowanie kruszywa
(badana na normowej frakcji kruszywa
do mieszanki mineralno-asfaltowej) według
PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niżŚ

PSV44

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

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6
w 1% NaCl, wartość FNaCl nie wyższa niżŚ
„Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3,
kategoria:
Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny
wg PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg
PN-EN 1744-1 p. 14.2ś kategoria nie wyższa niżŚ

10
SBLA
deklarowany przez producenta
mLPC0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego
w kruszywie z żużla wielkopiecowego
chłodzonego powietrzem
według PN-EN 1744-1 p. 19.1:

wymagana odporność

Rozpad związków żelaza w kruszywie
z żużla wielkopiecowego chłodzonego
powietrzem według PN-EN 1744-1 p. 19.2;

wymagana odporność

Stałość objętości kruszywa z żużla
stalowniczego według PN-EN 1744-1 p.19.3;
kategoria nie wyższa niżŚ
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Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm
do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Właściwości kruszywa
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria:

Wymagania w zależności od kategorii ruchu
KR2
GF85 lub GA85

Tolerancja uziarnieniaś odchylenia nie większe niż wg
kategorii:

GTCNR

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria nie
wyższa niżŚ

F16

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa
niżŚ
Kanciastość kruszywa drobnego wg
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niżŚ

MBF10
EcsDeklarowana

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6
rozdz. 7.8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p.
14.2ś kategoria nie wyższa niżŚ

mLPC0,1

Tablica 6. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Właściwości kruszywa
Uziarnienie wg PN-EN 933-10

Wymagania w zależności od kategorii ruchu
KR2
zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa
niżŚ

MBF10

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niżŚ

1% (m/m)

Gęstość ziaren wg EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym
wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria

V28/45

Przyrost temperatury mięknienia według
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:

ΔR&B8/25

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN
1744-1, kategoria nie wyższa niżŚ

WS10

Zawartość CaC03 w wypełniaczu wapiennym wg
PN-EN 196-21. kategoria nie niższa niżŚ

CC70

Zawartość wodorotlenku wapnia
w wypełniaczu mieszanym, według
PN-EN 459-2, wymagana kategoria:

Ka20

„Liczb a asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BNDeklarowana

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach
zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

zabezpieczających

je

przed

2.4. rodek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej
na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywolepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej
80%.
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rodek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia poł czeń i kraw dzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy
stosowaćŚ
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosićŚ
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm.
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
2.6. Materiały do zł czenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-2 2016 – część II. Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętuŚ
 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
 skrapiarek,
 walców lekkich, średnich i ciężkich,
 walców stalowych gładkich,
 walców ogumionych,
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
 samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze.
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4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz transportu
wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 1,5 godziny z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej 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 Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 7. Wymagane
właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 8.
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej dla ruchu KR3
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza, minimum*)
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej dla ruchu KR2
Właściwość
Zawartość wolnych przestrzeni
Wolne
przestrzenie
lepiszczem

wypełnione

Zawartość
wolnych
w mieszance mineralnej

przestrzeni

Odporność na działanie wody

Warunki
zagęszczania wg
PN-EN
13108-20

Metoda
badania

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8,
p. 4

Vmin1,0
Vmax3,0

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8,
p. 5

VFBmin75
VFBmin93

C.1.2,ubijanie,
2×50 uderzeń

PN-EN 12697-8,
p. 5
PN-EN
12697-12,
przechowywanie
w
40°C z jednym cyklem
zamrażania,
badanie w 15°C

VMAmin14

C.1.1,ubijanie,
2×25 uderzeń

i

warunki

AC11S

ITSR90

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy
dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralnoasfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralnoasfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe

Temperatura
[°C]

Asfalt 50/70

od 140 do 180

mieszanki

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.Ś typ, rodzaj składników,
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno
być na całej powierzchniŚ
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
– wyprofilowane, równe i bez kolein.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia
w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości
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wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą
roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą
określoną w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków
zagęszczania.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m 2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania
warstwy ścieralnej.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Poł czenie mi dzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża, przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być
wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, zgodnie z SST D-04.03.01, przy czym:
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ś jeśli
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby
urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu
publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
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Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych
Rodzaj robót
Warstwa ścieralna o grubości 4cm

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót
0
+5

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 11.
Tablica 11. Właściwości warstwy AC
Typ i wymiar mieszanki

Projektowana grubość warstwy
technologicznej [cm]

AC11S,

5,0

KR2

Wskaźnik
zagęszczenia
[%]
≥ 98

Zawartość wolnych
przestrzeni w
warstwie
[%(v/v)]
1,0 ÷ 4,5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji
lub walce ogumione.
5.9. Poł czenia technologiczne
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i WT-2 2016 –
część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
przez Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 12.
Tablica 12. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania betonu
asfaltowego w warstwę ścieralną
Lp.
1.
2.
3.

4.
5.

Badania materiałów
Jedno badanie na 1000 ton dostarczonego
surowca i przy każdej zmianie
Uziarnienie wypełniacza
Jedno badanie na 100 ton dostarczonego
wypełniacza
Właściwości asfaltu (penetracja, temperatura
Jedno badanie dla każdej cysterny
mięknienia)
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura składników
Dozór ciągły
Temperatura mieszanki
Każdy samochód po załadunku i w czasie
Uziarnienie kruszywa
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6.
7.
8.

9.
10.

wbudowania
jw.
1 próbka przy produkcji do 500 Mg,
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
Zawartość wolnych przestrzeni
Jeden raz z działki dziennej. Jeżeli działka dzienna
przekracza powierzchnię 2000m2 to dwie próbki
Badania po wykonaniu warstwy
Grubość warstwy
1 próbka z odc. 500m z każdego układanego pasa
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, wolna przestrzeń 1 próbka z odc. 500m z każdego układanego pasa
w warstwie
Wygląd mieszanki
Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki

6.3.2. Dopuszczalne odchyłki
6.3.2.1. Uwagi ogólne
Na etapie oceny jakości wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartości graniczne i
tolerancje, w których uwzględnionoŚ rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod
badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy chyba, że w konkretnym przypadku podano
inaczej.
Wszystkie właściwości materiałów składowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
powinny być zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchyłek.
Właściwości te należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych jak i
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej nawierzchni
(kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedurę pobrania
próbek i przygotowania ich do badań oraz uzgodni ją z Inżynierem.
6.3.2.2. Zawartość lepiszcza i uziarnienie
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może
odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem odchyłek podanych w tablicy 13, dla każdej próbki
i średniej z wielu oznaczeń.
Uziarnienie próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości
projektowanej, z uwzględnieniem odchyłek, podanych w tablicy 13, dla każdej próbki i średniej z wielu
oznaczeń.
Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych.
Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki składników MMA
zawartość kruszywa grubego o największym wymiarze wraz z
nadziarnem

 4,0 %

zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm

± 3,0 %

zawartość kruszywa o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm

± 3,0 %

zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm

 2,0 %

zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm

± 1,5 %

Zawartość asfaltu

 0,3 %

6.3.3. Zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla należy określić metodą opisaną w normie PN-EN
12697-8. Gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zbadana według metody A, w wodzie,
opisanej w normie PN-EN 12697-5. Gęstość objętościowa próbek Marshalla wykonanych z mieszanki
pobranej w dniu jej wbudowania należy określić metodą B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym,
według PN-EN 12697-6.
Zawartość wolnych przestrzeni nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy 11.
6.3.4. Badanie właściwości kruszywa i asfaltu
Właściwości kruszyw i asfaltu podane w tablicy 12 należy kontrolować z częstotliwością podaną w tablicy
12. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.
6.3.5. Pomiar temperatury składników mieszanki
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Z częstotliwością podaną w tablicy 12 należy kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny
być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki
Temperaturę betonu asfaltowego należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie wbudowywania
w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki powinny być
zgodne z temperaturami technologicznymi podanymi w punkcie 5.3.
6.3.7. Pomiar grubości warstwy
Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstotliwością podaną w tablicy 12 na podstawie
wyciętych próbek metodą wg 12697-36. Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej
podanej w tablicy 11 o więcej niż ± 10% (dla pojedynczej próbki i średniej arytmetycznej).
6.3.8. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy,
poprzez porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Określanie gęstości należy wykonywać
metodą hydrostatyczną wg normy PN-EN 12697-6. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż
podany w tablicy 11.
6.3.9. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie
Badania gęstości według normy PN-EN 12697-5 i gęstości objętościowej według normy PN-EN 12697-6
należy wykonać na próbkach wyciętych z nawierzchni. Wolną przestrzeń w warstwie należy określić
według normy PN-EN 12697-8. Wynik powinien mieścić się w przedziale podanym w tablicy 11.
6.4. Badanie cech geometrycznych warstwy cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Równość podłużna warstwy
Pomiary równości podłużnej należy wykonać w środku każdego ocenianego pasa.
Do oceny równości podłużnej warstwy należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina
lub metody równoważnej użyciu łaty i klina (planograf). Pomiar łatą wykonuje się nie rzadziej, niż co 10
m.
Wymagana równość podłużna (określona metodą łaty i klina) jest określona przez wartości odchyleń
równości. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną
powierzchnią. Wartości odchyleń, wyrażone w mm określa Tablica 14.
Tablica 14. Wartości odchyleń dla równości podłużnej
Klasa drogi

Elementy nawierzchni

Z, L, D

Pas ruchu

Maksymalne wartości odchyleń
równości podłużnej warstwy [mm]
9

6.4.3. Równość poprzeczna
Do oceny równości poprzecznej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub
metody równoważnej. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym
ocenianym pasie ruchu.
Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń na badanym odcinku.
Odchylenie równości oznacza największą odległość między łata a mierzoną powierzchnią w danym
profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm określa Tablica 15.
Tablica 15. Wartości odchyleń dla równości poprzecznej
Klasa drogi

Elementy nawierzchni

Z, L, D

Pas ruchu

Maksymalne wartości odchyleń
równości poprzecznej warstwy
[mm]
9

6.4.4. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego nie może się różnić od szerokości projektowanej o
więcej niż +5cm.
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6.4.5. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5cm.
6.4.6. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi podłużnej i
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  1 cm.
6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.4.8. Wygląd warstwy
Wygląd zewnętrzny warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, sprawdzony wizualnie, powinien być
jednorodny, bez spękań miejsc przeasfaltowanych i porowatych oraz deformacji, plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.
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 i SST, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
 pionowa regulacja włazów studni ks
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.

PN-EN 13043:2004

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PN-EN 12591:2004
PN-EN 12606:2002
PN-S-96025:2000
BN-68/8931-04
PN-EN 12593:2003
PN-C 04132:1985
PN-EN 1426:2007
PN-EN 1427:2007

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych
Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości parafiny w asfaltach
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia.
Przetwory naftowe – Pomiar ciągliwości asfaltów
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igłą (oryg.).
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mięknienia Metoda Pierścień i Kula (oryg.).
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10.2. Inne dokumenty
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999
12. Załącznik G do normy PN-S-96025:2000 – Wymagania wobec grysów i żwirów kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
13. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą
pełzania pod obciążeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.
14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999 r., poz. 430).
15. WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r.
16. WT-2 2016 – część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla zadania pn.
Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem:
- nawierzchnia jezdni oraz pętli i zatoki z betonowej kostki brukowej typu BEHATON koloru szarego grubości
8 cm;
- nawierzchnia progu zwalniającego z betonowej kostki brukowej typu BEHATON koloru czerwonego
grubości 8 cmś
- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej typu CEGŁA koloru grafitowego grubości 8 cmś
- nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej typu CEGŁA koloru szarego grubości 8 cmś
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej wg normy PN-EN 1338.
2.1.2. 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.
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosząŚ
 na długości 2 mm;
 na szerokości 2 mm;
 na grubości 3 mm.
2.1.4. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
Wytrzymałość na charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu nie może być mniejsza niż 3,6 MPa.
Pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa, przy obciążeniu niszczącym nie mniejszym niż 250
N/mm długości rozłupania.
2.1.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1338 i wynosić nie więcej
niż 6% masy.
2.1.6. Odporność na działanie substancji odladzających
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Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1338.
Odporność na działanie substancji odladzających po 28 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli wartość średnia ubytku masy po badaniu zamrażania/rozmrażania w kg/m 2 nie jest
większa niż 1,0, przy czym żaden pojedynczy wynik nie jest mniejszy niż 1,5.
2.1.7. cieralność
cieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 1338 jako ubytek objętości nie
powinna wynosić więcej niż 20000 mm3/5000 mm2 badanej powierzchni.
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż “32,5”.
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1.
2.2.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-EN 12620.
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać
wymaganiom wg PN-EN 1008.
2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inżynier sprawdzi zgodność przedstawionej przez Wykonawcę
propozycji sprzętowej z wymaganiami SST.
3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne zasady transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je
w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również 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.
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5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP  35.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SST D04.01.01 „Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża".
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być
zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować krawężniki, obrzeża,
oporniki, zgodne z dokumentacją projektową, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych
w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją projektową
i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.5 niniejszej SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.6 niniejszej SST:
 pomierzenie szerokości spoinś
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania)ś
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoinś
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.
6.5. Cz stotliwo ć pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż
2 razy na 100 m 2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.
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 obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni:
 z betonowej kostki brukowej;
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, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowej.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki:
 roboty pomiarowe i przygotowawcze;
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;
 zakup i dostarczenie materiałówś
 przygotowanie podłożaś
 wykonanie podsypki;
 ułożenie i ubicie kostkiś
 wypełnienie spoinś
 pielęgnacje;
 uporządkowanie placu budowy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.
2.
3.
4.

PN-EN 1338:2004
PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

6.

PN-EN 1008
BN-80/6775-03/04

7.
8.

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z ażurowych płyt betonowych dla zadania pn.
Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni miejsc postojowych z płyt ażurowych typu MEBA 40x60x8 cm.
1.4. Okre lenia podstawowe
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce 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 nawierzchni z elementów prefabrykowanych objętych niniejszą
SST, sąŚ
− prefabrykowane płyty ażurowe 40x60x8 cm,
− materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin,
− woda.
2.3. Płyty betonowe
Prefabrykowane płyty ażurowe powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji projektowej.
Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, pęknięć, rys i wyłupań. Dopuszczalne są drobne wgłębienia
i wypukłości o głębokości lub wysokości do 5 mm.
Beton, z którego wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałości minimum C20/25
wg PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004. Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe.
Dopuszczalne są drobne odpryski i wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości
do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie może być więcej
niż 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niż 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawędzi
powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty. Powierzchnie boczne płyty
powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości. Odchyłka od wymiarów nominalnych powinna
wynosićŚ długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm, grubości ± 3 mm.
Nasiąkliwość powinna wynosić ≤ 6%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150.
Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnią jezdną
zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet.
2.4. Składowanie
Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym,
z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą.
2.5. Kruszywo na podsypk i do zamulania spoin
Na podsypkę należy stosować kruszywo o uziarnieniu 4mm. Piasek do zamulania spoin powinien spełniać
wymagania PN-B-11113.
Kruszywo należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.6. Woda
Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni może być studzienna
lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonywania nawierzchni z elementów prefabrykowanych
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętuŚ
− żurawi samochodowych lub samojezdnych,
− walców ogumionych,
− równiarek,
− wibratorów płytowych,
− ubijaków,
− zbiorników na wodę.
4. 4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport płyt betonowych
Płyty drogowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie
powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu
kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem.
5. 5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” Jeśli
dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podłożu z gruntu niewysadzionowego można
bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych lub żelbetowych. Jeżeli w podłożu występują grunty
wątpliwe bądź wysadzinowe, nawierzchnię z płyt należy układać na podsypce piaskowej.
5.3. Wykonanie podsypki
Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z kruszywa odpowiadającego wymaganiom punktu 2.4
niniejszej SST. Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Jeżeli
dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 10
cm na podłożu z gruntów wątpliwych i nie mniejsza niż 20 cm na podłożu z gruntów wysadzinowych.
Kruszywo do wykonania podsypki powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu
równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy wykonywać
przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
Is ≥ 1,00.
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5.4. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych
Nawierzchnie wykonuje się według ustaleń zawartych w SST D-05.03.23a „Nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej”.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podłoża
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności zŚ
a) dokumentacją projektową
- na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności zŚ
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu - na
podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.
6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt betonowych
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności zŚ
a) dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchyłek na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w SST D-05.03.23a „Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej”.
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) wykonanej nawierzchni z elementów prefabrykowanych.
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 Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmujeŚ
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− zakup i dostarczenie materiałów,
− przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki),
− ułożenie płyt z wypełnieniem spoin,
− wykonanie robót wykończeniowych,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
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2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Płyty drogowe.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z humusowaniem terenu i obsianiem trawą dla projektu pn. Rozbudowa ulicy
Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym
powierzchniowym umocnieniem terenu, skarp i rowów następującymi sposobamiŚ
- humusowanie i obsianie trawą, gr. 10 cm;
- płyty ażurowej 60x40x8 cmś
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.
1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej,
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogęszczeniem.
1.4.3. 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 dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi do humusowania objętych niniejszą SST sąŚ
- ziemia urodzajna;
- nawozy sztuczne;
- nasiona traw;
- woda.
Materiałami stosowanymi do umocnienia skarp objętych niniejszą SST sąŚ
- płyty ażurowej 60x40x8 cm.
2.3. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być
wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom wg norm PN-ISO 10390:1997 i PN-R-04024:1997:
a) optymalny skład granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)
20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)
45 - 70%,
b) zawartość fosforu (P2O5)
> 20 mg/m2,
c) zawartość potasu (K2O)
> 30 mg/m2,
d) kwasowość pH
 5,5.
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2.4. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny być mieszanką zawierającą co najmniej 10% azotu, 15% kwasu ortofosforowego i 10% węglanu potasowego albo podobnego składu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
2.5. Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, nr normy według
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować
mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu.
2.6. Nasiona traw
Woda powinna spełniać wymagania wg PN-EN 1008.
2.7. Płyty ażurowe
Płyty ażurowe powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji projektowej. Jeśli dokumentacja
projektowa nie podaje szczegółów dotyczących kształtu i rozwiązań technicznych płyt, wówczas
Wykonawca proponuje typ płyty, przedstawiając go do aprobaty Inżyniera. Zaakceptowany typ płyty
powinien mieć aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. Powierzchnia płyt powinna być równa bez
raków, pęknięć, rys i wyłupań. Dopuszczalne są drobne wgłębienia i wypukłości o głębokości lub
wysokości do 5 mm. Beton, z którego wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy
wytrzymałości minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265Ś2004. Krawędzie płyt powinny być
proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne są drobne odpryski i wyszczerbienia krawędzi o głębokości i
szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m płyty, przy czym na jednej krawędzi
powierzchni górnej nie może być więcej niż 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niż 4
wyszczerbienia. Zwichrowanie krawędzi powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m
długości płyty. Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości.
Odchyłka od wymiarów nominalnych powinna wynosićŚ długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm, grubości ± 3
mm. Nasiąkliwość powinna wynosić ≤ 6%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150. Płyty mogą być
przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnią jezdną zwróconą do
góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet.
Składowanie płyty betonowych mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprz t do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętuŚ
- równiarekś
- ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanychś
- ubijaków o ręcznym prowadzeniuś
- wibratorów samobieżnychś
- płyt ubijającychś
- ew. sprzętu do podwieszania i podciąganiaś
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone 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. Humusowanie
Wymagania dotyczące wykonania humusowania pasów zieleniŚ
 teren pod ułożenie warstwy humusu musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
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 teren powinien być wyrównany i splantowany,
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą o grubości 10cm, wymieszaną z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrównana,
 przed siewem nasion trawy ziemię urodzajną należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,
w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m.
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub
mechaniczne.
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych
polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2)
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w
ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp).
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
5.4. Układanie płyt ażurowych
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is
≥ 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1Ś4 i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego
i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2%
powierzchni obsianego terenu, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczać 0,20 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne
zsuwy.
6.3. Kontrola jako ci umocnień płytami ażurowymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaźnika zagęszczenia gruntu - zgodnego z pktem 5.4,
- szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka - 2 cm,
- odchylenia w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne - 1 cm,
- równości górnej powierzchni - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm,
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 jestŚ
- m2 (metr kwadratowy) przy wykonaniu trawników na terenach płaskich.
- m2 (metr kwadratowy) przy wykonaniu umocnień płytami ażurowymi.
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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, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 humusowania zawiera:
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
 spulchnienie gruntu na głębokość 2 cm,
 pokrycie skarp i terenu przyległego do drogi humusem o grubości 10 cm,
 obsianie z uwałowaniem obsianej powierzchni,
 dosiew trawy w okresie gwarancyjnym.
Cena wykonania 1 m2 umocnienia zawiera:
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
 wykonanie koryta pod umocnienie płytami ażurowymi,
 wykonanie podsypki pod płyty,
 montaż płyt ażurowych jako umocnienie skarp oraz dna rowu,
 wypełnienie otworów płyt ażurowych humusem i obsianie trawą.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050:1999
Roboty ziemne. Budowlane
2. PN-ISO 10390:1997 Jakość gleby. Oznaczenie pH
3. PN-R-04024:1997
Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego
fosforu, potasu, magnezu i manganu w glebach organicznych
4. PN-R-04032:1998
Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego
5. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonania oznakowania poziomego dla projektu pn. Rozbudowa ulicy
Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem:
- oznakowania poziomego - oznakowanie cienkowarstwowe.
1.4. Okre lenia 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 podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem,
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.
1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca zatrzymania pojazdów.
1.4.4. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być
retrorefleksyjne.
1.4.5. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i
chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzoną na mokro.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
2.2. Dokument dopuszczaj cy do stosowania materiałów
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę
techniczną.
2.3. Badanie materiałów, których jako ć budzi w tpliwo ć
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego
lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie
2. Badania te wykona Laboratorium Drogowe w Poznaniu na zlecenie wykonawcy robót. Badania powinny
być wykonane zgodnie z “Warunkami technicznymi POD-97” .
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2.4. Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego
znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-EN ISO 780, a ponadto aby na każdym opakowaniu był
umieszczony trwały napis zawierającyŚ
 nazwę producenta i materiału do znakowania drógś
 masę brutto i netto;
 numer partii i datę produkcjiś
 informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowegoś
 ewentualne wskazówki dla użytkowników.
2.5. Przepisy okre laj ce wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania
określone są w “Warunkach technicznych POD-97” .
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą
grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe produkty zawierające ciała stałe
zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w 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 poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego
określają aprobaty techniczne.
2.6.1. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 2% (m/m) w
materiałach do znakowania grubowarstwowego.
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.2. 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 może zawierać więcej niż 1% cząstek
mniejszych niż 90 m. 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.
2.6.3. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu
ludzi i powodujących skażenie środowiska.
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do znakowania cienko- 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 należy przechowywać w magazynach odpowiadających
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w
temperaturze, dla:
a) farb wodorozcieńczalnych od 5° do 40° C;
b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25° C;
c) pozostałych materiałów - poniżej 40° C.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inżynier sprawdzi zgodność przedstawionej przez Wykonawcę
propozycji sprzętowej z wymaganiami SST.
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3.2. Sprz t do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót,
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez
InżynieraŚ
 szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające)
oraz szczotek ręcznychś
 frezarek;
 sprężarekś
 malowarek;
 sprzętu do badań określonych w SST.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne zasady transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być
oznakowane zgodnie z normą PN-EN ISO 780.
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem przewozowym.
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. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej
5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co
najwyżej 85%.
5.3. Jednorodno ć nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności
i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego
rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni
niejednorodnych należy ustalić w SST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni.
5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu,
kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie,
stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, Załącznikach do Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. oraz Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002, SST i wskazań Inspektora nadzoru.
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Początek
i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne
z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.
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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 oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się
przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której
osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości 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 zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję
dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialność w dzień
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania.
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzieŚ
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m -2 lx-1;
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m 2;
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lxś
Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.
Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwyŚ
 białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m -2 lx-1;
 białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m -2 lx-1;
 żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1.
Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem współczynnika
luminancji , wg POD-97. Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwyŚ
 białej, co najmniej 0,60;
 żółtej, co najmniej 0,40.
Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania używanego barwyŚ
 białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30ś
 żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 przez współrzędne chromatyczności x i y, które
dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożneŚ
Punkt narożny
Oznakowanie białeŚ

SST/174

x
y

1

2

3

4

0,4
0,4

0,3
0,3

0,3
0,3

0,34
0,38
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Oznakowanie żółteŚ

x
y

0,5
0,4

0,5
0,5

0,5
0,5

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.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwyŚ
 białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1;
 żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1;
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanegoŚ
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
 białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1;
 żółtej, 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 (żółtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1.
6.3.1.3. Szorstkość oznakowania
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd
wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniuŚ
 świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT;
 używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, 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 zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania
z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania
wykonanego:
 farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5;
 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
że nie może przekraczać 2 godzin.
6.3.1.6. Grubość oznakowania
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dlaŚ
oznakowania cienkowarstwowego, co najwyżej 0,89 mm.
6.3.2. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania
Lp.

1

Rodzaj wymagania
Zawartość składników lotnych w materiałach do
znakowania
- rozpuszczalników organicznych
- rozpuszczalników aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalników
chlorowanych
Właściwości kulek szklanych
 współczynnik załamania światła
zawartość kulek z defektami

Materiały do znakowania

Jednostka

 25
8

% (m/m)
% (m/m)
% (m/m)

0

-

 1,5

%

20

3

Współczynnik luminancji Q w świetle rozproszonym dla
oznakowania świeżego barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
- żółtej

mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1

 130
 100

4

Współczynnik luminancji  dla oznakowania świeżego
barwy
- białej

współcz. 

 0,60

2
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- żółtej

współcz. 

 0,40

5

Powierzchniowy współczynnik odblasku dla
oznakowania świeżego w stanie suchym barwyŚ
- białej
- żółtej

mcd m-2 lx-1
mcd m-2 lx-1

 300
 200

6

Szorstkość oznakowania
- świeżego
- używanego (po 3 mies.)

wskaźnik
SRT
SRT

 50
 45

7

Trwałość oznakowania wykonanegoŚ
- farbami wodorozcieńczalnymi
- pozostałymi materiałami

wskaźnik
wskaźnik

5
6

8

Czas schnięcia materiału na nawierzchni

h

2

9

Grubość oznakowania nad powierzchnią nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych
- z mikrokulkami szklanymi

m
mm

5

10

Okres stałości właściwości materiałów do znakowania
przy składowaniu

miesięcy

6

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych
Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badaniaŚ
 sprawdzenie oznakowania opakowań,
 sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami
SST,
 wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,
 temperatury powietrza i nawierzchni,
 pomiaru czasu oddania do ruchu,
 wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów,
 równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,
 zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej w
SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na
zgodność z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych w PN-EN 1463-1 lub w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu). Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca.
6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i
“Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadać następującym warunkomŚ
 szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm,
 długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150
mm,
 dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej,
 dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od
wymaganego wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru szerokości.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy
dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.
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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 obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków.
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 Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót,
może być dokonany poŚ
 oczyszczeniu powierzchni nawierzchni;
 przedznakowaniu;
 frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania;
 usunięciu istniejącego oznakowania poziomegoś
8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów
i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97.
Ustala się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnychŚ
- dla oznakowania grubowarstwowegoŚ co najmniej 36 miesięcy - 3 lata.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

przedznakowanie,

naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z
dokumentacją projektową i “Instrukcją o znakach drogowych poziomych” linie ciągłe, linie
przerywane, przejścia dla pieszych, strzałki i inne elementy

ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robótś

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 szt. wykonania punktowego elementu odblaskowego obejmuje:

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

wklejenie punktowych elementów odblaskowych.
Wykonawca winien udzielić trzyletniej gwarancji na materiał i wykonane oznakowanie poziome
(malowanie grubowarstwowe).
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.

PN-C-81400
PN-EN ISO 780

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

10.2. Inne dokumenty
3.

4.
5.
6.
7.

SST/178

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach. Załączniki do Dz. U. z 2003r Nr 220 poz. 2181
Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria “I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393.
Zarządzenie nr 247/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008r. w sprawie
wymogów jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki oraz innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Lipowej
w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza
może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub
składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane
jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak
z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów zwykłych (lico nie
wykazuje właściwości odblaskowych).
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest
z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.).
1.4.7. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od
daty produkcji.
1.4.8. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące
od daty produkcji.
1.4.9. 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 dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
2.2. Aprobata techniczna dla materiałów
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jakoŚ
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego „na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

SST/181

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom
PN-EN 206-1.
2.4. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2, PN-H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru .
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A)Ś PNH-84023-07, PN-EN 10025-1, PN-EN 10025-3, PN-EN 10025-4, PN-EN 10083-1, PN-EN 10084 lub inne
normy.
Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-EN 1179. PN-H-82200.
2.4.1. Powłoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być
z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia
znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcyŚ
- instrukcję montażu znaku,
- dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
- instrukcję utrzymania znaku.
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sąŚ
- 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.
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia.
Wymagane grubościŚ
- 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.
2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.)
nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku.
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre.
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.
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2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez
cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub
odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej
zniszczenia.
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”.
2.7. Materiały do montażu znaków
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji
wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.
Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem
a prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.
3. SPRZ T
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętuŚ koparek kołowych, koparek gąsienicowych, żurawi samochodowych
o udźwigu do 4 t, ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, betoniarek
przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźnych zbiorników na wodę,
sprzętu spawalniczego, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce 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.
Transport kruszywa powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 12620.
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne.
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać
środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyćŚ
- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania
i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
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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.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Słupki dla tablic powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %,
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm,
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych.
5.5. Poł czenie tarczy znaku z konstrukcj wsporcz
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie
lub obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie
elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby
niepowołane.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
5.6. Trwało ć wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na
znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.
5.7. Tabliczka znamionowa znaku
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową zŚ
- nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy,
- datą produkcji,
- oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,
- datą ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych
warunkach przez cały okres użytkowania znaku.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robótŚ
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. 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.
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w SST.
6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy sprawdzaćŚ
- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania znaków),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z SST,
- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z SST,
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- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z SST,
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 obmiaru robót jest szt. (sztuka) wykonanych i ustawionych znaków i tablic drogowych.
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 Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmujeŚ
- prace pomiarowe i przygotowawcze;
- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robótś
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;
- przygotowanie słupków dla znaków drogowychś
- zabezpieczenie antykorozyjne słupkówś
- wykonanie wykopów pod fundamenty znaków , wykonanie podsypki piaskowej;
- wykonanie fundamentów i osadzenie w nich słupków do znakówś
- montaż znaków na słupkachś
- załadunek i odwiezienie gruntu z wykopów pod fundamentyś
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
PN-EN 206-1
2.
PN-EN 12620
3.
PN-EN 197-1
4.
PN-EN 934-2
5.
6.
7.

PN-EN 1008
PN-H-97080-06
PN-EN 10210-1

8.

PN-EN 10210-2

9.
10.
11.

PN-H-74220
PN-EN 1179
PN-EN 10025-1

12.

PN-EN 10025-3

Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Kruszywa do betonu.
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2Ś Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
Woda zarobowa do betonu
Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Warunki techniczne dostawy
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1Ś Ogólne warunki
techniczne dostawy
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 3Ś Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po normali-
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13.

PN-EN 10025-4

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.

PN-EN 10083-1
PN-EN 10025
PN-H-84023-07
PN-EN 10084
PN-EN ISO 4957
PN-EN 10056-1
PN-M-06515
PN-EN ISO 14343

23.

PN-EN ISO 636

24.
25.
26.

PN-EN 970
PN-S-02205
BN-89/1076-02

27.

BN-82/4131-03

28.

BN-88/6731-08

zowaniu lub walcowaniu normalizującym
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4Ś Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych spawalnych po walcowaniu termomechanicznym
Stale do ulepszania cieplnego.
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal do nawęglania.
Stale narzędziowe.
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary
Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania
łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych. Klasyfikacja
Materiały dodatkowe do spawania. Pręty, druty do spawania łukowego w osłonach
gazów elektrodą wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa .Klasyfikacja
Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania
Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z żeliw wysokochromowych do napawania
Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach. Załącznik do numeru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem krawężników i oporników dla zadania pn. Rozbudowa ulicy Lipowej
w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem:
- krawężnika betonowego 15x30x100 cm (B - klasa 2) na ławie z oporem;
- krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 cm (B - klasa 2) na ławie z oporem;
- opornika betonowego 12x25x100 cm (B - klasa 2) na ławie z oporem.
1.4. Okre lenia podstawowe
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 dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Źokumentacją Projektową,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Ź-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST Ź-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kraw żniki i oporniki betonowe
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom i opornikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika i opornika betonowego, ustalone w PN-EN 1340
Lp.

Cecha

Załącznik

Wymagania

1. Kształt i wymiary
1.1.

1.2.

Wartości dopuszczalnych odchyłek od
wymiarów nominalnych, z dokładnością do
milimetra
Źopuszczalne odchyłki od płaskości i
prostoliniowości, dla długości pomiarowej
300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

C

C

Źługość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm,
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm

± 1,5 mm
± 2,0 mm
± 2,5 mm
± 4,0 mm

2. Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1.

2.2.

Odporność na zamrażanie/
rozmrażanie z udziałem soli odladzających
Wytrzymałość na zginanie (Klasa
wytrzymałości ustalona w Dokumentacji
projektowej lub przez Inżyniera)
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F

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia
≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik <
1,5 kg/m2
Klasa wytrz.

Charakterystyczna
wytrzymałość, MPa

Każdy
pojedynczy
wynik, MPa

1

3,5

> 2,8
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2
3
2.3.

Trwałość ze względu na wytrzymałość
F

2.4.

> 4,0
> 4,8

Oporniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość)
jeśli spełnione są wymagania pkt. 2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji

Odporność na ścieranie

Odporność przy pomiarze na tarczy

GiH

Szerokiej
ściernej,
Böhmego,
Klasa
wg zał. G normy
wg zał. H normy –
odporności
– badanie
badanie alternatywne
podstawowe
1
3
4

2.5.

5,0
6,0

Nie określa się
≤ 23 mm
≤ 20 mm

Nie określa się
≤ 20000 mm3/5000
mm2
≤ 18000 mm3/5000
mm2

I

a) jeśli górna powierzchnia opornika nie była szlifowana i/lub polerowana – zadawalająca odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I
normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia),
c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w
normalnych warunkach użytkowania opornika jest
zada-walająca przez cały okres użytkowania, pod
warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na
znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo
podlegające intensywnemu polerowaniu.

J

a) powierzchnia opornika nie powinna mieć rys i
odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w opornikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

J

a) oporniki z powierzchnią o specjalnej teksturze –
producent powinien określić rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna być porównana z próbkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcę,
c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców
i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne

J

a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały
element,
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcę,
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za
istotne

Odporność na poślizg/poślizgnięcie

3. Aspekty wizualne
3.1.

3.2.

3.3

Wygląd

Tekstura

Zabarwienie

W przypadku zastosowań krawężników i oporników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340.
Powierzchnie krawężników i oporników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
2.3. Ława betonowa
Ławę betonową pod krawężnik i opornik należy wykonać z betonu C12/15, zgodnie z normą PN-EN 206-1.
Wymagania dla materiałów jak w punkcie 2.4.
SST/190

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D - 08.01.01 - Krawężniki i oporniki
2.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypkę pod krawężnik i opornik należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4
Wymagania:
- cement 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139,
- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008.
2.5. Składowanie
Krawężniki i oporniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.
Krawężniki i oporniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem krawężnika wykonane będą ręcznie.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

 betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Kraw żniki
Krawężniki i oporniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki i oporniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki i oporniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Beton na ław
Beton na ławę transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego
betonu.
4.4. Piasek oraz cement
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone
przed wysypaniem.
Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
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. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą SST do wykonania powyższych robót.
pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
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5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją znakowania
robót prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane będzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.4. Wykonanie koryta pod ławę betonową
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników należy wykonać na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu i
konstrukcji szalunku.
Wska nik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej Is≥0,97 według
normalnej metody Proctora.
5.2.5. Wykonanie betonowej ławy pod krawężniki i oporniki
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów,
zaakceptowana wcześniej przez Inspektora nadzoru.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1 „Beton zwykły”. Sporządzona
receptura musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej SST.
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz
kształtem – rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik i opornik.
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 5 cm,
celem prawidłowego osadzenia krawężnika i opornika. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy
w proporcji 1:4.
5.2.7. Wbudowanie krawężników i oporników betonowych
Roboty związane w wbudowaniem krawężników winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15
pa dziernika przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie krawężnika należy
dokonać zgodnie z „Źokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie
przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego
z Dokumentacją Projektową. Źopuszczalne odstępstwa od Źokumentacji Projektowej, to 1 cm w niwelecie
krawężnika i 5 cm w usytuowaniu poziomym.
5.2.8. Wypełnienie spoin między krawężnikami i opornikami.
Spoiny między krawężnikami i opornikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową,
przy użyciu 300 kg cementu na 1 m 3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4
niniejszej SST.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem Cź lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców),
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
przez Inspektora nadzoru,
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Metody badań krawężników określa norma PN-EN 1340
SST/192

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D - 08.01.01 - Krawężniki i oporniki
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt. 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Źopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:

dla wysokości  10% wysokości projektowanej,

dla szerokości  10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Źopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm
na każde 100 m wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej,
które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
e) zgodność montażu krawężników odwadniających i elementów z nim związanych
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 obmiaru robót jest m (metr) wbudowanego krawężnika.
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, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
 prace pomiarowe i przygotowawcze;
 zakup, transport i składowanie materiałów do wykonania robót;
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym;
 wykonanie deskowania ławy betonowej;
 wykonanie ławy betonowej z oporem;
 rozebranie deskowania;
 pielęgnacja wykonanej ławy;
 wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik;
 ustawienie krawężnika lub opornika betonowego;
 wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną zaprawą cementowo-piaskową;
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań;
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-B-06050:1999
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 1008:2004
PN-EN 1340:2004
PN-EN 13369:2013
BN-88/6731-08

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Kruszywa do zaprawy
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem obrzeży betonowych i palisady betonowej dla projektu pn.
Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
i odbiorem obrzeża betonowe 8x30x100 cm oraz palisady betonowej 11x16,5x80 cm.
1.4. Okre lenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Palisady betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
2.2. Obrzeża betonowe
Obrzeża betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN/80/677503/01 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe”.
Należy stosować obrzeże wysokie gatunku G1.
2.2.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj
obrzeża
Ow

1
100

Wymiary obrzeży, cm
b
h
8
30
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2.2.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, m (Gatunek 1)

l

8

b, h

3

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm

2

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)
ograniczających pozostałe powierzchnie:
liczba, max

Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

niedopuszczalne

2

długość, mm, max

20

głębokość, mm, max

6

2.2.4. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach co najmniejŚ grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość
obrzeża.
2.3. Palisady betonowe
Materiałami stosowanymi sąŚ
− palisady odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 gat. 1.
2.3.1. Wymiary palisad betonowych
Tablica 4. Wymiary palisad
H [m]
80

Wymiary obrzeży, cm
a
b
11
16,5

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad
Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Rodzaj wad i uszkodzeń

Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm
Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne)
ograniczających pozostałe powierzchnie:
liczba, max

2
niedopuszczalne

2

długość, mm, max

20

głębokość, mm, max

6

2.4. Podsypka
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskowąŚ
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dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego gat. 1 spełniającego wymagania PN-EN-12620:2004,
2.5. Ława betonowa
Ławę betonową pod krawężnik i opornik należy wykonać z betonu C12/15, zgodnie z normą PN-EN 206-1.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty związane z wykonaniem obrzeża betonowego wykonane będą ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Obrzeża betonowe i palisady
Transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03
arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.”
4.3. Piasek oraz cement
Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu,
zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas 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. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2
niniejszej SST. Miejsca pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację Inspektora
nadzoru. Transport materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.
5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży i palisad betonowych.
Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjnowysokościowe niezbędne do wykonania robót.
5.2.3. Oznakowanie prowadzonych robót.
Oznakowanie prowadzonych robót należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót
prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża i palisady betonowe na podsypce piaskowej.
Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta
wynoszą 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać
0,5%.
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeża i palisady betonowego.
Podsypka cementowo-piaskowa wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w
korycie gruntowym warstwy grubości 3 cm.
Wbudowane obrzeża lub palisady należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywany chodnik.
5.2.6. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania, wykonane będzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

SST/199

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D - 08.03.01 - Obrzeża chodnikowe, palisady
5.2.7. Wykonanie koryta pod ławę betonową
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową, wykonane będę
ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość – zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów
Drogowych” i Dokumentacją Projektową.
5.2.8. Wykonanie betonowej ławy
Zgodnie z punktem 5.2.5. D-08.0.01 – Krawężniki i oporniki.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako ci materiałów
Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża chodnikowe.”
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki
z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Wykonawca dostarczy do badań laboratoryjnych 1 sztukę obrzeża na 300 m wykonywanego wbudowania.
6.3. Kontrola w trakcie robót
6.3.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża lub palisady.
6.3.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże lub palisadę.
6.3.3. Kontrola prawidłowości wykonania podsypki piaskowej.
6.3.4. Kontrola ustawienia obrzeży i palisady:
 zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planieś
 zgodność niwelety wykonanego elementu z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej podano w punkcie 5 niniejszej SST.
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 obmiaru robót jest m (metr) wbudowanego obrzeża i palisady.
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, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmujeŚ
 zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót;
 wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża lub palisady;
 oznaczenie robót prowadzonych w pasie drogowym;
 wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże lub palisadę;
 wykonanie ławy betonowej pod obrzeża lub palisadęś
 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża lub palisadę;
 ustawienie obrzeży betonowych lub palisady;
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 zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach lub palisady;
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów
w Warszawie.
2. BN-80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
3. BN-80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
4. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań,
5. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1Ś Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
6. PN-EN-197-1:2012 Cement. Część IŚ Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
7. PN-EN-12620:2004 Kruszywa do betonu
8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
10. BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem związanych z wykonaniem ścieków z betonowej kostki brukowej
dla projektu pn. Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniemŚ
 ścieków ulicznych przykrawężnikowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, szer. 20 cm,
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. ciek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z
nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materiałów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
2.2. Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania zawarte w SST D-05.03.23a „Nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej”.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inżynier sprawdzi zgodność przedstawionej przez Wykonawcę
propozycji sprzętowej z wymaganiami SST.
3.2. Sprz t do wykonania cieku
Roboty można wykonywać ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętuŚ
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
 ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne zasady transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport materiałów
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
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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. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową.
5.3. Wykonanie wykopu, ławy i ustawienie kraw żników
Wykonanie wykopu pod ławę, ławy betonowej dla ścieku przykrawężnikowego oraz ustawienie krawężników na ławach powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz postanowieniami SST D-08.01.01
„Krawężniki i oporniki”.
5.4. Wykonanie cieku z betonowej kostki brukowej
Ogólne wymagania dotyczące układania betonowej kostki brukowej podano w SST D-05.03.23a „Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej”.
Rodzaj i wymiary ścieku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. ciek należy wykonać z 3 rzędów betonowej kostki brukowej, obniżonych w stosunku do krawędzi nawierzchni o 1 cm.
Na ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości zgodnej z dokumentacją
projektową i wymaganiami podanymi w SST D-05.03.23a „Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej”.
Na wykonanej podsypce należy ułożyć ściek, z zachowaniem wymaganej w dokumentacji projektowej
niwelety ścieku. Szerokość spoin między poszczególnymi kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Ułożoną kostkę należy ubić przy pomocy ubijaków ręcznych lub mechanicznych. Kostki pęknięte należy wymienić na całe.
Wypełnienie spoin należy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi w SST D-05.03.23a „Nawierzchnia
z betonowej kostki brukowej”.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych
w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 SST D-05.03.23a „Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej”.
6.3. Badania w czasie robót
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścieku z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg SSTŚ
 pomierzenie szerokości spoinś
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania)ś
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoinś
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) wykonanego ścieku z betonowej kostki brukowej.
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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 Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegająŚ
 wykop pod ławę,
 wykonana ława,
 wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy płatno ci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ścieku z betonowej kostki brukowej obejmuje:
 prace pomiarowe i przygotowawcze,
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
 wykonanie wykopu pod ławę,
 ew. wykonanie szalunku,
 wykonanie ławy,
 pielęgnację betonu i ew. rozbiórkę szalunku,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie ścieku z betonowej kostki brukowej, z wypełnieniem spoin i pielęgnacją ścieku,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.

PN-EN 1338:2005

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
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1. Wst p
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji
deszczowej w związku z planowaną inwestycją: budową ul. Lipowej w Potaszach gm. Czerwonak
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie elementów kanalizacji
deszczowej i obejmują:


wykonanie harmonogramu robót na wykonanie kanalizacji deszczowej



zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),



roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wg ST D.01.01.01.,



roboty ziemne - wykonanie wykopów kontrolnych,



roboty ziemne - wykonanie wykopów o ścianach pionowych z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy - wykopy pod kanały i przykanaliki, urzączenia oczyszczające ścieki typu
osadnik – separator, wylot prefabrykowany



roboty ziemne – odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów,



roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanały i przykanaliki, urzączenia oczyszczające ścieki typu osadnik – separator, wylot prefabrykowany



roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokół kanałów i przykanalików, wylotów, urzączenia oczyszczające ścieki typu osadnik - separator



roboty ziemne - zasypanie wykopów liniowe ręczne gruntem z nawiezionym,



montaż i demontaż umocnienia ścian wykopów,



zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,



budowa kanału deszczowego z rur PVC-U klasy S litych SDR 34 Dz 315, Dz 400 i Dz 250 mm
oraz przykanalików z rur PVC – u klasy S (lite) o średnicy 200/ gr. śc. 5,9 mm



zabudowanie prefabrykowanych betonowych studni kanalizacyjnych o średnicach 1000 mm,



zabudowa urządzeń oczyszczających typu osadnik - separator



budowa wylotów kanalizacji deszczowej, prefabrykowanych



wykonanie prób szczelności kanałów,

1.4. Okre lenie podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami ST D-00.00.00
"Wymagania ogólne".
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania
ogólne".
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00.00. „Wymagania Ogólne” p.2.
Materiały do budowy poszczególnych elementów kanalizacji nabywane są przez Wykonawcę bezpośrednio u
Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.
Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami ważne dokumenty dopuszczające
Wyrób do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Inżynierowi przed
sprowadzeniem materiałów na plac budowy.
Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w
dokumentach dopuszczających do zastosowania, nie mogą być wbudowane i powinny zostać usunięte z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.
2.2. Stosowane materiały

2.2.1.

Materiały stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej

Kanał odprowadzający ścieki deszczowe z projektowanej drogi zaprojektowano z rur PVC-U klasy S litych
SDR34 Dz 315/9,2 mm oraz Dz 200/5,9 mm, łączonych kielichowo.

2.2.2. Materiały stosowane do wykonania studzienki wpustowej
Studzienki wpustowe należy wykonać jako okrągłe o średnicy 500 mm, z elementów betonowych
z osadnikiem wysokości 1,0 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki. Przykrycie studzienki wykonać za
pomocą wpustu żeliwnego ulicznych klasy D-400 o wysokości korpusu h = 150 mm. Ponadto studzienki wpustowe wyposażyć należy w pierścienie odciążające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń komunikacyjnych na konstrukcję studzienki.

2.2.3. Materiały stosowane do wykonania studni rewizyjnych dla kanalizacji deszczowej
Studnie rewizyjne dla projektowanej kanalizacji deszczowej należy wykonać jako okrągłe o średnicach
Dn1000. Konstrukcja dna studziennego powinna być bezfugowa o idealnie gładkiej powierzchni. Dno studzienne musi posiadać przejścia szczelne do przegubowego przyłączenia rury w ściance studni, wraz
z uszczelkami. Spocznik dna studziennego musi posiadać zabezpieczenie antypoślizgowe. Każdą studnię
należy wyposażyć w pierścień odciążający zapobiegający przenoszeniu się obciążeń komunikacyjnych na
studnię i kanały. Ponadto każda studnia wyposażona zostanie w żeliwny właz typu D400 z uszczelką.

2.2.4. Materiały stosowane do wykonania wylotów
Wyloty wykonane będą jako typowe, KPED 02.16 wg katalogu elementów drogowych.

2.2.5. Materiały stosowane do wykonania urządzeń oczyszczających dla kanalizacji deszczowej
cieki deszczowe z projektowanego ciągu kanalizacji deszczowej, przed odprowadzeniem do gruntu zostaną
oczyszczone w urządzeniu oczyszczających typu osadnik – separator.
Projektowane urządzenia podczyszczające dobrano na przepływ maksymalny:
SST/4
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przed wylotami WY1 i WY2 urządzenie o przepustowości 10/1000.



przed wylotem WY3 i WY4 urządzenie o przepustowości 3/300.
- przed wylotem WY5 urządzenie o przepustowości 3/300.

2.2.6. Materiały użyte do produkcji betonów
Do produkcji mieszanek betonowych należy zastosować materiały o właściwościach zgodnych z p.2.3 ST
D.03.01.01.

2.2.7. Podsypka, obsypka i zasypka
Do wykonania podsypki pod przewód kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich elementów
kanalizacji, należy użyć piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszankę naturalną wg PN-B-11111:1996. Wymagany wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3.
Dla całości projektowanej kanalizacji znajdującej się w granicach korpusu drogowego zastosować grunt nasypowy.

2.2.8. Umocnienie wykopów
Deskowanie systemowe lub deski iglaste III klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu studni
i ewentualnego szalunku wykopów.
2.3. Odbiór materiałów na budowie
Materiały takie jak rury, elementy betonowe, żelbetowe, osprzęt itd. należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez
Inżyniera.
2.4. Składowanie materiałów na budowie
Materiały należy składować na gruncie, którego powierzchnia jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli podczas transportu materiały uległy zniszczeniu, nie należy ich stosować. Elementy przykryć studni powinno się przechowywać pod wiatą.
Tam, gdzie powierzchnia składowania jest nierówna, należy stosować drewniane kantówki, zapewniające
wystarczającą powierzchnię nośną.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wciągarka ręczna lub mechaniczna,
- koparka,
- płyta wibracyjna,
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- młot wibracyjny ,
- samochody samowyładowcze i skrzyniowe,
- dźwig samojezdny,
- spycharka,
- betoniarka,
- pompa wirnikowa spalinowa o wydajności 61-80m3/godz.,
- sprzęt pomocniczy do montażu rur,
- żuraw samochodowy,
- zagęszczarka wibracyjna,
- igłofiltry
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka
transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.
Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie materiału
powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
5. Wykonanie robót
5.1.

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany montaż wszystkich elementów stanowiących system odwodnienia dróg w lokalizacjach i ilościach zgodnych z Dokumentacją Projektową.

5.2.

Trasowanie

Przed rozpoczęciem robót konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementów kanalizacji. Dopuszczalne są
odchyłki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie naruszające granic nieruchomości gruntowych. Projektowana trasa winna być trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocą kołków
osiowych, kołków świadków, kołków krawędziowych. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilości ustalić repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanałów dokonać przekopy kontrolne
w miejscu występowania elementów uzbrojenia podziemnego celem ustalenia dokładnej ich lokalizacji oraz
głębokości posadowienia. Wykopy te wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń. W przypadku napotkania w obrysie wewnętrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia podziemnego, należy zabezpieczyć je według wymagań gestorów tych urządzeń.

5.3.
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Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.
Wykonując wykopy poniżej zwierciadła wody należy zwrócić uwagę, by zasięg depresji zwierciadła wody w
jak najmniejszym stopniu objął sąsiednie budynki, grozi to bowiem ich zwiększonymi, nierównomiernymi
osiadaniami. Skutkiem takich odwodnień jest wystąpienie dużych i nierównomiernych osiadań podłoża pod
sąsiednimi budynkami, co objawia się zarysowaniem ich ścian – nieraz o charakterze awaryjnym.
Koniecznym jest podjęcie działań likwidujących ( lub znacznie ograniczających) skutki odwodnienia podłoża
na pogorszenie stanu technicznego sąsiednich budynków. Przed rozpoczęciem projektowanych robót należy
dokonać rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynków sąsiadujących z rejonem robót.
5.4.


Zakres robót przy wykonywaniu rurociągów kanalizacji deszczowejŚ
wykonanie wykopu umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową z zachowaniem
zasad wg ST. D.02.01.01,



zagęszczenie podłoża wykopu,



wykonanie podsypki piaskowej grubości 20 cm z zagęszczeniem do parametrów zgodnych z p.6.2,



ułożenie rurociągów o średnicach i spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową oraz wykonanie
połączeń według instrukcji Producenta rur, przy użyciu materiałów i technologii podanych przez Producenta,



obsypanie rurociągów warstwą materiału zasypowego, do wysokości 20 cm ponad wierzch rurociągu, z zgęszczeniem do parametrów zgodnych z p.6.2,



zasypanie wykopu należy dokonać warstwami nie grubszymi niż 30cm, z zagęszczaniem gruntem
spełniającym wymagania gruntu nasypowego wg ST D.02.03.01,



5.5.

podczas wykonywania zasypki sukcesywnie należy demontować umocnienie ścian wykopu.

Zakres robót przy wykonywaniu betonowych studni kanalizacyjnych o rednicach Dn1000

mm:
 wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową z
zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,
 zagęszczenie podłoża wykopu,
 wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubości 20 cm, z zagęszczeniem do
parametrów wg p.6.2,
 montaż gotowych elementów o średnicach zgodnych z Dokumentacją Projektową, dostarczonych
przez producenta oraz wykonanie połączeń według instrukcji Producenta, przy użyciu materiałów
i technologii podanych przez Producenta,
 montaż pierścienia odciążającego,
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 montaż włazu żeliwnego klasy D400,
 zasypanie wykopów wokół studni materiałem zasypowym, z jego zagęszczeniem do parametrów
wg p.6.2.
5.6.

Zakres robót przy wykonywaniu studzienek wpustowych


wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową z
zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,



zagęszczenie podłoża wykopu,



wykonanie podsypki z tłucznia lub żwiru gr. 20 cm,



montaż gotowych elementów zgodnych z Dokumentacja Projektową oraz wykonanie połączeń
według instrukcji Producenta, przy użyciu materiałów i technologii podanych przez Producenta,



montaż pierścienia odciążającego,



montaż żeliwnego wpustu ulicznego klasy D-400,



zasypanie wykopów wokół studni materiałem zasypowym z jego zagęszczeniem do
parametrów wg p.6.2.

5.7.

Zakres robót przy wykonywaniu urządzeń oczyszczających




wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową,
zagęszczenie podłoża wykopu,
wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubości 20 cm, z zagęszczeniem do
parametrów wg p.6.2,



montaż gotowych elementów o średnicach zgodnych z Dokumentacją Projektową,
dostarczonych przez producenta oraz wykonanie połączeń według instrukcji Producenta, przy
użyciu materiałów i technologii podanych przez Producenta,




montaż włazu żeliwnego klasy D400,
zasypanie wykopów wokół urządzenia oczyszczającego materiałem zasypowym, z jego
zagęszczeniem do parametrów wg p.6.2.

5.8.

Zakres robót przy wykonywaniu wylotów
- wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową,


zagęszczenie podłoża wykopu,



wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubości 20 cm, z zagęszczeniem do
parametrów wg p.6.2,

-

montaż gotowych elementów zgodnych z Dokumentacją Projektową, dostarczonych przez

producenta oraz wykonanie połączeń według instrukcji Producenta, przy użyciu materiałów i
technologii podanych przez Producenta,

5.9.
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Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli wizualnej, a także przeprowadzić próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
Podczas wykonywania próby szczelności i wytrzymałości należy stosować się do zaleceń producenta rur. W
trakcie próby należy sprawdzić wszystkie złącza badanego odcinka
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.)
[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niż  5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
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 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm,
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien
być zgodny z pkt 5.5.9,
 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału kanalizacji deszczowej i uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według poniższych jednostek:
m – roboty ziemne,
3

m – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, kanały, przykanaliki , próba szczelności,
kpl. – studnie kanalizacyjne, studzienki wpustowe, urządzenia oczyszczające, wyloty
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe wykonania rur kanałowych, przykanalików, wylotów
 wykonane studzienki wpustowe,
 wykonane studnie kanalizacyjne,
 wykonanie urządzenia oczyszczającego,
 wykonane wylotów prefabrykowanych
 zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
być mniejsza od 50 m.
8.2. Odbiór pogwarancyjny
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Powinien być dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
fizyczne wygasają po upływie 3 lat.
9. Podstawa płatno ci
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania 1 m robót ziemnych obejmuje:
3

-

wykonanie wykopów kontrolnych,

-

wykonanie wykopów o ścianach pionowych z transportem gruntu na odkład tymczasowy lub na składowisko Wykonawcy - wykopy pod kanały, przykanaliki, studnie rewizyjne, studzienki wpustowe,
urządzenia oczyszczające,

-

wykonanie podsypki pod elementy j/w,

-

wykonanie obsypki dla elementów kanalizacji j/w,

-

zasypanie wykopów liniowe ręczne zasypką piaskową lub gruntem z odkładu tymczasowego.

Cena wykonania 1 m robót związanych z ułożeniem kanałów i przykanalików obejmuje:
-

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

-

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

-

odwodnienie wykopów,

-

budowa rurociągów w zakresie średnic Dz200 dla przykanalików oraz Dz 315. Dz400 i Dz 250 mm dla kanału głównego z rur PVC-u,

-

wykonanie próby szczelności kanałów,

Cena wykonania 1 kpl. studni kanalizacyjnej, studzienki wpustowej, urządzenia oczyszczającego, wylotów:
-

wykonanie studzienek wpustowych o średnicy Dn 500 mm z elementów betonowych, z osadnikiem
wysokości 1,0 m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustami żeliwnymi podkrawężnikowymi klasy D-400 oraz betonowymi pierścieniami odciążającymi,

-

wykonanie studni kanalizacyjnych okrągłych włazowych z elementów betonowych o średnicach
Dn1000 wraz z przejściami szczelnymi do przegubowego przyłączenia rury w ściance studni, spocznik z zabezpieczeniem antypoślizgowym oraz pierścienie odciążające, a także żeliwny właz typu
D400 z uszczelką.

-

wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej

Cena wykonania 1m umocnienia ścian wykopów obejmuje:
2

-

montaż i demontaż umocnienia ścian wykopu z deskowania systemowego lub deski iglastej III klasy.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

2. PN-EN 197-1:2002

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
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cementu powszechnego użytku
3. PN-EN 206-1:2000

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

4. PN-EN 13101:2002

Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodności

5. PN-B-06250:1988

Beton zwykły

6. PN-B-12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne

7. PN-C-96177:1958

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

8. PN-B-14501:1990

Zaprawy budowlane zwykłe

9. BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

10. BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

11. PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

12. PN-EN-752-2:2000

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

13. PN-B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze

14. PN-B-02480

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

10.2. Inne dokumenty
 Instrukcja obsługi i montażu studni kanalizacyjnych betonowych Dn1000 mm
 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych.
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru oświetlenia drogowego i zasilania aktywnych znaków drogowych w ramach opracowania
”Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową
oświetlenia na drogach publicznych i wewnętrznych, istniejących i projektowanych, oraz budowy
aktywnych znaków drogowych.
Zakres przebudowy przewiduje budowę oświetlenia i aktywnych znaków w ramach opracowania
”Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach”.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.
1.4.2. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.
1.4.3. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i
połączenia z instalacją elektryczną.
1.4.4. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.
1.4.5. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.
1.4.6. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy
oświetleniowej w pozycji pracy.
1.4.7. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.
1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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. Materiały budowlane
2.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku "3", odpowiadającego
wymaganiom PN-B-11113.
2.1.2. Folia
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z
uplastycznionego PCW o grubości 0,4 ÷ 0,6 mm, gatunku l, odpowiadającą wymaganiom PN-C-89269
2.1.3. Materiały do uszczelniania końców rur
Jako materiały do uszczelniania końców rur należy stosować:
- piankę poliuretanową odporną na działanie wilgoci
- rury lub taśmy termokurczliwe pokryte klejem.
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Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury osłonowej ze
znajdującym się w niej kablem lub wiązki kabli, zaleca się stosować rury termokurczliwe, odporne na
promienie UV, o dużym współczynniku skurczu lub o dwóch różnych średnicach tzw. end-capy. Materiał
ten powinien otaczać kabel lub wiązkę kabli i rurę osłonową na całym obwodzie i długości min. po 6cm.
2.2. Przepusty kablowe
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o średnicy
wewnętrznej nie mniejszej niż 110 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 61386-24.
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
2.3. Kable
Kable używane do oświetlenia dróg i zasilania aktywnych znaków drogowych powinny spełniać wymagania
PN-HD 603 S1. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV czterożyłowych, o żyłach
aluminiowych lub miedzianych w izolacji z polwinitowej.
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Zastosowano kable 0,4 kV typu YAKY
4x35mm².
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2.4. Źródła wiatła i oprawy
Dla oświetlenia drogowego należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-E- PN-EN
60598 i Dokumentacji Projektowej.
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie, zaleca się
stosowanie opraw LED. Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła.
Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia
przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP66. Szczelność komory lampowej i lampy zgodna z
lampy i komory wg PN-EN 60529.
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych.
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 80 % i w opakowaniach zgodnych z PN-0-79100.
2.5. Słupy o wietleniowe i wysi gniki
Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową dla konkretnego
obiektu. Dla oświetlenia dróg, należy stosować słupy oświetleniowe aluminiowe, realizujące zawieszenia
opraw na wysokości 8m.
Słupy oświetleniowe muszą spełniać wymogi PN-EN 40.
Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru dla I
strefy wiatrowej wg PN–E–05001–1 1998 - Tablica 2, co odpowiada strefie W II.
W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być
przystosowane do zainstalowania typowych tabliczek bezpiecznikowych, posiadających podstawy
bezpiecznikowe i pięć zacisków do podłączenia pięciu żył kabla o przekroju do 50mm².
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.
2.6. Przewody o wietleniowe
W słupach od zabezpieczenia słupowego do oprawy zastosować przewód typu YDY 5x2,5mm² zgodny z
normą PN-87/E-90056.
2.7. Tabliczki bezpiecznikowe
Stosować tabliczki bezpiecznikowe złącze pięcioprzewodowe z możliwością wprowadzenia kabli o
przekroju od 4x10mm² do 4x35mm² (max. 3 kable). Tabliczka powinna posiadać miejsce do montażu
jednej wkładki topikowej Wts-4A z gwintem E14.
Stopień szczelności tabliczki bezpiecznikowej nie gorszy od IP 34 i zgodny z normą PN-92/E-08106.
2.8. Uziomy
Stosować uziemienia:
 pionowe – pręty stalowe ocynkowane Fe/Zn śr. 18mm,
 poziome – bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm,
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Materiały uziomów muszą spełniać wymagania PN-HD 60364 5 54.
2.9. Rury osłonowe
Stosować następujące rury osłonowe:
 HDPE 110 o sztywności obwodowej min. SN= 8 kN/m² - ułożenie w ziemi
 HDPEp 110 o sztywności obwodowej min. SN= 14 kN/m² - układane przeciskiem pod drogą
Sztywność obwodowa zastosowanych rur musi być zgodna z PN-ENISO-9969:2008.
2.10. rodki impregnujące
Jako środek impregnujący do konserwacji części podziemnej słupów oraz fundamentów należy stosować
atestowaną asfaltową emulsję anionową spełniającą wymagania normy PN-B-24002.
2.11. Fundamenty
Dla słupów oświetleniowych stosować fundamenty prefabrykowane betonowe, jednoczęściowe z
podejściami kablowymi na bocznych ścianach
Powierzchnie fundamenty powinna być pokryta środkiem impregnującym (atestowana asfaltowa emulsja
anionowa).
Wszystkie fundamenty betonowe muszą spełniać wymagania normy EN 14991.
2.12. Szafka o wietleniowa
Zastosować typową szafkę oświetleniową, wolnostojącą z przyłączeniami kablowymi od dołu, wykonaną z
płyt kształtowych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, odporne na korozję, promieniowanie
UV, udary i nierozprzestrzeniającą ognia. Stopień ochrony min. IP44, II kl. ochronności.
Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczeństwa, określonym na
podstawie posiadanego certyfikatu.
Szafka powinna spełniać wymagania normy EN 60-439-1.
2.13. Składowanie materiałów
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, zamkniętych,
suchych przewietrzanych i dobrze oświetlonych, lub na przestrzeniach otwartych w przypadku uzyskania
akceptacji Inżyniera Kontraktu. Gospodarkę materiałami należy prowadzić
zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych
i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-montażowe.
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów
powinny być dostosowane do danego rodzaju materiałów.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich własności technicznych i zgodnie z zaleceniami producentów.
Odbiór materiałów powinien odbywać się na podstawie aktualnego zaświadczenia o jakości lub atestu
dostarczonego przez producenta.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprz tu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy
mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem
przewidzianym w nakładach rzeczowych i zaakceptowanym przez Inżyniera. Przy robotach ziemnych w
pobliżu istniejących urządzeń podziemnych prace należy wykonywać ręcznie.
3.2. Sprz t do wykonania o wietlenia drogowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:
 żurawia samochodowego,
 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
 wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem  70 cm,
 spawarki transformatorowej do 500 A,
 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
 ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do  15 cm.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów i elementów o wietleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z
następujących środków transportu:
 samochodu skrzyniowego,
 przyczepy dłużycowej,
 samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
 samochodu dostawczego,
 przyczepy do przewożenia kabli.
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla
poszczególnych elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykopy pod fundamenty.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności
rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków gruntowych.
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu,
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca się wykonywanie
wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadać wymaganiom PN-B-02205.
Wykopy pod fundamenty masztów wykonywać mechanicznie koparką.
Do wykonania fundamentu należy zastosować beton klasy min. C 25/30.
Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.
5.2. Budowa linii kablowych.
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót związanych z
budową nowych linii zasilających oraz oświetleniowych na obiektach drogowych zawierający uzgodnione z
Użytkownikami okresy włączenia napięcia w wybudowanych liniach kablowych. Wszystkie prace związane
z wykonaniem linii kablowych wykonywać zgodnie z N-SEP–E–004.
5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych.
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien być ustawiony przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B10, spełniającego
wymagania PN-EN 206–1:2003 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania PN-EN 13043:2004.
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z
dopuszczania tolerancją rzędnej posadowienia ±2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ±10 cm.
Wykop należy zasypać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami zagęszczarką wibracyjną co 20 cm.
Grunt przeznaczony na nasypy lub uzupełniany w pasie dzielącym powinien mieć właściwości
umożliwiające uzyskanie zagęszczeń przy słupach na poziomie Is = 1 (spełniać wymagania normy PN-S02205 „Roboty ziemne, drogi samochodowe, wymagania i badania”, i normy PN-B-06050 „Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogólne”) W przypadku wykorzystania do umocowania fundamentów słupów
gruntów rodzimych, należy sprawdzić jego przydatność w tym zakresie, a w razie potrzeby wykonać
stosowne mieszanki.
5.4. Montaż uziomów
Wszystkie uziemienia pionowe wykonywać metodą pogrążaną wibromłotem. Połączenie uziemień z
uziomem słupa i z szyną PE szafki oświetleniowej i PEN złącza pomiarowego płaskownikiem stalowym
ocynkowanym. Wykonywane prace winny spełniać wymagania PN-E-05009/54, a zbliżenia i skrzyżowania
przewodów uziemiających z kablami wg PN-E-05003/01.
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5.5. Montaż słupów o wietleniowych
Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach stożkowych. Spód słupa
powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-EN 206-1:2003 grubości min. 10 cm lub na
płycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7cm. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy
wykonać dla dobranego słupa tak aby górna krawędź słupa wystawała 2 – 5 cm od podłoża. Odchyłka osi
słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy
ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej
niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.
5.6. Montaż opraw
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.
Każdą oprawę, przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie
zaświecenia się lampy).
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników.
Należy stosować przewody o izolacji wzmocnionej żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż
1,5 mm². Ilość przewodów kabelkowych zależna jest od ilości opraw.
Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta
opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowej.
5.7. Układanie kabli.
Układanie kabli należy przeprowadzać zgodnie z Polską normą PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe" - Projektowanie i budowa. Układanie kabli winno być wykonywane w sposób
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Zaleca się stosowanie rolek w
przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m.
Temperatura graniczna przy układaniu kabli nie powinna być niższa niż 0° w przypadku kabli o powłoce z
tworzyw sztucznych. Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych a
średnica zginania nie powinna być mniejsza niż 10 krotna zewnętrzna średnica kabla. Przy układaniu kabli
w pobliżu innych kabli lub przewodów kable układać w takich odległościach, aby w normalnych warunkach
pracy i przy zakłóceniach nie wywoływały w sąsiednich liniach elektroenergetycznych niepożądanych
zjawisk np. indukowania prądów.
Kable w ziemi należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych wypadkach
kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej l0 cm. Ułożone kable należy zasypać
warstwą piasku co najmniej l0 cm, następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu, folia kablową niebieską
oraz pozostałą reszta ziemi rodzimej.
Głębokość układania kabli mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla powinna
wynosić 70cm lub 50cm w przypadku kabli układanych pod chodnikami do oświetlenia ulicznego, zasilania
podświetlanych znaków drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego. W wykopach kable powinny być
układane linią falistą z zapasem 1-3% wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.
W przypadku układania kabli w rurach i blokach osłonowych, głębokość tych osłon mierzona od
powierzchni terenu powinna wynosić co najmniej: 50cm - przy układaniu linii kablowych pod chodnikami,
70cm - przy układaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni oraz l00 cm - przy układaniu kabli w
częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego. Po ułożeniu linii kablowych należy wykonać
pomiary i próby.
Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych pozostawienie 2m zapasów
kabla.
5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej z zastosowaniem normy
PN-IEC-60364 – 4 - 41.
Instalację zasilającą wykonać w układzie sieci TN – C w nawiązaniu do istniejącej sieci nn.
Jako dodatkowe elementy ochrony przeciwporażeniowej przewidzieć dla obwodu oświetleniowego szybkie
wyłączanie zasilania 0,4 s.
Dodatkowo przy szafie oświetleniowej należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać
10Ω.
Stosować przewody zasilające oprawy w podwójnej izolacji 3 żyłowe.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Wykopy pod fundamenty
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową i
ST. Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p.
5.2 oraz sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Fundamenty i ustoje
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz
wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
oraz wymaganiami PN-EN 1997-1:2008. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i
rzędne posadowienia.
6.3. Latarnie
Elementy latarń powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i BN-79/9068-01. Latarnie
oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
 dokładności ustawienia pionowego słupów,
 prawidłowości ustawienia opraw względem osi oświetlanej jezdni,
 jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowe- zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
 jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,
 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:
 głębokości zakopania kabla,
 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,
 odległości folii ochronnej od kabla,
 rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów rezystancji i
ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić
wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
6.5. Instalacja przeciwporażeniowa i uziemienia sieci odgromowej
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki oraz
sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i
rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym
bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 0,6 m.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. j Po
wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być
gorsze ' od wartości podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej
należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla (stwierdzenia skuteczności
zerowania).
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.
6.6. Pomiar nat żenia o wietlenia
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić
przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy (przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych
warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać
przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze Od
30 % całej skali na danym zakresie.
Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie
do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne
poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-EN
13201-3:2016-03.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową dla oświetlenia jest:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

SST/7

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach
D – 07.07.01 - Oświetlenie dróg





1 szt. (sztuka) montażu słupów oświetleniowych, oprawy oświetleniowej ze źródłem światła,
wysięgników,
1 m (metr) dla montażu przewodów, kabli, rur osłonowych, przepustów kablowych,
1 szt. (sztuka) demontażu słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową,
1 m (metr) dla demontażu kabli.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
 projektową dokumentację powykonawczą,
 atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności, dopuszczające wyroby do stosowania w
budownictwie,
 protokoły z wykonanych wymaganych pomiarów/prób/sprawdzeń,
 protokoły odbioru robót zanikających, jeżeli są wymagane,
 instrukcje eksploatacji i współpracy, jeżeli są wymagane,
 oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, dokumentacja
projektową i stanem wiedzy technicznej,
 geodezyjną dokumentację powykonawczą,
 protokół technicznego odbioru robót (technicznego odbioru robót dokonuje Zamawiający
oraz Właściciel sieci elektroenergetycznej, do której następuje przyłączenie)
9. PODSTAWA PŁATNO CI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiałów,
- oznakowanie robót,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemią,
- wykonanie wykopów pod fundamenty słupów,
- montaż prefabrykowanych fundamentów na podsypce piaskowej grubości 10 cm,
- montaż słupów oświetleniowych z wyposażeniem,
- wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe,
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż aktywnych znaków drogowych i układów zasilania,
- wykonanie wykopu rowów kablowych,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- montaż rur osłonowych,
- układanie kabla w rurach osłonowych,
- układanie kabla w rowach kablowych,
- obróbka na sucho końca kabli,
- układanie folii kalandrowej,
- zasypanie rowów kablowych z zagęszczeniem,
- montaż szafki oświetleniowej,
- montaż uziomów,
- montaż tabliczek oświetleniowych,
- podłączenie do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,
- uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy budowie,
- wykonanie wszelkich niezbędnych badań i prób,
- koszt składowania materiałów na odkładzie,
- odszkodowania za zajęcie terenu podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca,
10. PRZEPISY ZWI ZANE
N SEP-E-001
N SEP-E-003
N SEP-E-004
PN-HD 603 S1: 2006
PN-EN 61386-24

Sieci
elektroenergetyczne
niskiego
napięcia.
ochrona
przeciwporażeniowa
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24:
Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych
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PN-S-02205
BN-68/6353-03
PN- EN - 13043
BN-71/8976-31
BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
PN-EN 1993-1-12:2008
CEN/TR 13201- 1:2016-02
PN-EN 13201-2:2016-03
PN-EN 13201-3:2016-03
PN-EN 13201-4:2016-03
PN-EN 13201-5:2016-03
PN-EN-60598 - 1
PN-EN-60598-2-3
PN-E-06314






w ziemi.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.
Kruszywa
naturalne.
Kruszywa
mineralne
do
nawierzchni
drogowych. Piasek.
Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów
terenowych.
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).
Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12:
Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o
gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie.
Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas
oświetlenia.
Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania eksploatacyjne.
Oświetlenie
dróg
Część
3:
Obliczenia
parametrów
oświetleniowych.
Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiaru efektywności
oświetlenia.
Oświetlenie dróg - Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.
Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania
Oprawy
oświetleniowe
wymagania
szczegółowe.
Oprawy
oświetleniowe drogowe i uliczne.
Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. BPUE, wyd. 1980r.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i
rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 Z dn. 10 04 1972r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Część V
Instalacje elektryczne, 1973r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26 11 1990r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dn. 26 11 1990r.
Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB w
1982r.
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Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przebudowy
kablowych linii telekomunikacyjnych.

1.2 Określenia podstawowe
1.2.1 Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami liniowymi,
łącząca centrale telefoniczne między sobą oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.
1.2.2 Sieć abonencka - część sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów
telefonicznych.
1.2.3 Sieć magistralna - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do
głowic, puszek i skrzynek kablowych.
1.2.4 Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do
głowic, puszek i skrzynek kablowych.
1.2.5 Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem
abonenckim.
1.2.6 Tor abonencki - para żył kablowych lub napowietrznych między centralą a aparatem
telefonicznym.
1.2.7 Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
1.2.8 Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji
kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.
1.2.9 Studnia kablowa magistralna – studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji
magistralnej.
1.2.10 Studnia kablowa rozdzielcza – studnia wbudowana między ciągi kanalizacji
rozdzielczej.
1.2.11 Studnia kablowa szafkowa – studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą
kablową.
1.2.12 Studnia kablowa szafkowa – studnia kablowa przed szafką lub rozdzielnicą
kablową.
1.2.13 Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją
wsporczą do montażu głowic kablowych.
1.2.14 Sieć rozdzielcza – część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek kablowych do
głowic, puszek i skrzynek kablowych.
1.2.15 Telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna – linia składająca się z kabli
napowietrznych oraz osprzętu i podbudowy słupowej (słupów).
1.2.16 Telekomunikacyjna linia światłowodowa – linia optotelekomunikacyjna
wybudowana z kabli światłowodowych.
1.2.17 Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa – linia telekomunikacyjna
wybudowana z kabli symetrycznych typu miejscowego.
1.2.18 Światłowód – element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
włókna optycznego, złożonego z rdzenia i płaszcza wraz z pokryciem, pozwalający
na transmisję fali świetlnej.
1.2.19 Osprzęt - zestaw elementów (wsporników, uchwytów do zawieszania kabli).
1.2.20 Słup przelotowy - słup przeznaczony do podtrzymywania kabli bez przejmowania
ich naciągu lub przyjmujący nieznaczny naciąg i ustawiony na trasie prostej lub na
załomie nieprzekraczającym 5 st.
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1.2.21 Słup krańcowy - słup ustawiony na zakończeniu linii i przejmujący jednostronny
naciąg kabli.
1.2.22 Największy zwis normalny - większy ze zwisu, który występuje bądź przy
temperaturze otoczenia 40oC, bądź przy obciążeniu kabli sadzią normalną przy
temperaturze otoczenia -5oC i bezwietrznej pogodzie.
1.2.23 Przęsło - odcinek linii napowietrznej pomiędzy osiami sąsiednich słupów.
1.2.24 Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez
uwzględnienia falowania i zapasów kabla.
1.2.25 Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem
falowania i zapasów kabla.
1.2.26 Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego
jest większa od długości trasy, na której układa się kabel
1.2.27 Rura przepustowa – rura grubościenna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa
lub z innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy
przepustów dla kabli lub rurociągów kablowych w miejscach skrzyżowań z innymi
urządzeniami uzbrojenia terenowego.
1.2.28 Taśma ostrzegawcza – taśma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze
pomarańczowym z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY lub w
przypadku kabli światłowodowych: UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY,
układana nad kablem w celu ostrzeżenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
1.2.29 Zbliżenie do obiektów uzbrojenia terenowego – bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urządzeń uzbrojenia terenowego, przy
którym możliwy jest jednak szkodliwy wpływ tych urządzeń na linię
telekomunikacyjną lub odwrotnie.
1.2.30 Skrzyżowanie z obiektami uzbrojenia terenowego – przebieg linii
telekomunikacyjnej, przy którym trasa linii przecina się z trasą lub miejscami
posadowienia innych urządzeń uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wpływ tych
urządzeń na linię telekomunikacyjną lub odwrotnie może być w tym przypadku
większy niż przy zbliżeniu.
1.2.31 Odległość podstawowa – najmniejsza dopuszczalna odległość linii
telekomunikacyjnej od innych urządzeń uzbrojenia terenowego zabezpieczająca
linię przed szkodliwym oddziaływaniem tych urządzeń, bez zabiegów
dodatkowych.
1.2.32 Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią
a innymi urządzeniami zbrojenia terenowego do połowy odległości podstawowej.
1.2.33 Zabezpieczenie szczególne linii telekomunikacyjnej – dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odległości pomiędzy linią
a innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego poniżej połowy, lecz nie mniejszej
od 25% odległości odstawowej.
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami,
ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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1.4 Zakres robót objętych ST
Zakres dotyczy robót związanych z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń
telekomunikacyjnych i obejmuje:
• przebudowę urządzeń własności Orange Polska SA (kable o żyłach miedzianych,
siec magistralna, rozdzielcza i abonencka),
• przebudowę urządzeń własności INEA SA (kable światłowodowe, sieć dostępowa i
abonencka),

1.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i ST D.00.00.00."Wymagania ogólne".

1.6

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania poszczególnych robót,
a także za zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2

Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
Rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie:
a) Wyroby, dla których producent sporządził Deklarację Właściwości Użytkowych
(DWU), wyroby oznaczone znakiem CE;
b) Wyroby, dla których producent sporządził Deklarację Zgodności (DZ) z istniejącą
Polska Normą lub Aprobatą Techniczną;
c) Jest to wyrób umieszczony przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;
d) Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie
o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.
Wyrób budowlany, który posiada DWU (oznakowanie CE) lub Deklarację Zgodności (DZ)
z istniejącą Polska Normą lub Aprobatą Techniczną, nie może być modyfikowany bez utraty
ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.
Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
określił, w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych
(EOTA), zwanych dalej „wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, których zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE. W
rozporządzeniu, o którym mowa określono normy zharmonizowane i wytyczne do
europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na
uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.2 Piasek / cement
Cement stosowany do betonu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1,
co najmniej dla klasy 32,5.
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Kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm stosowane do betonu powinno
odpowiadać wymaganiom PN-EN12620.
Kruszywo stosowane przy układaniu kabli, jako podsypka i nadsypka gr. 10 cm musi
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242 dla kategorii GF80 i f16, wskaźnik
różnoziarnistości ≥5 i powinno być dobrze zagęszczalne.
Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym i zagęścić warstwami grubości
20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić, co najmniej 0,95. Do
zasypywania wykopów nadaje się wyłącznie grunt rodzimy, w którym zawartość ziaren ≤
0,075mm wynosi nie więcej niż 30 %. Zawartość części organicznych w gruncie nie powinna
przekraczać 2%. Ponadto grunty powinny być dobrze zagęszczalne.
Właściwości kruszyw należy sprawdzić w odniesieniu do PN-EN 933-1 oraz PN-86/B02481.

2.3 Kanalizacja kablowa, rurociągi kablowe, rury ochronne
Do budowy należy użyć następujące typy rur:
• Rury osłonowe - RHDPE 110/6,3mm przepustowe;
• Zabezpieczenie istniejących urządzeń - rury dwudzielne o średnicach 160mm, 120;
• Mikrokanalizacja - pakiet mikrorur 3x12/8mm, mikrorury 12/8mm;

2.4 Kable
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustala się w uzgodnieniu
z właścicielem urządzeń (przebudowy) lub odpowiednimi zapisami PFU. Zastosowane kable
powinny odpowiadać wymogom norm PN-EN 50289-1, PN-EN 50290-2, PN-EN 50290-4,
PN-EN 50406-1, PN-EN 50406-2, PN-EN 50407-1, PN-EN 50407-3, PN-EN 60811. Należy
zastosować kable typu XzTKMXpw, Z-XOTKtsd.

2.5 Studnie kablowe
Do budowy należy wykorzystać studnie wyprodukowane w oparciu w oparciu o normę
PN-EN-124-1;2015 (zwieńczenia) lub aprobatę techniczną (korpus).
Należy zastosować studnie kablowe typu SKR i SKO zgodne Dokumentacją Projektową.

2.6 Osłony złączowe
Należy zastosować osłony złączowe szczelne, odporne na działanie warunków
zewnętrznych zgodne z normą ZN-96/TP S.A.-031 i z Dokumentacją Projektową.

2.7 Pozostałe materiały
Pozostałe materiały, które nie zostały wymienione powyżej, a zostaną wskazane w
dokumentacji projektowej takie jak: osprzęt do łączenia kabli, złączki rur, wsporniki kablowe,
uziomy itd., muszą spełniać warunki określone w punkcie 2.1. niniejszej specyfikacji.

2.8 Demontaż
Wszystkie materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21). Przeprowadzoną utylizację należy
potwierdzić kartami przekazania odpadów wydanymi przez Podmioty posiadające stosowne
zezwolenie wydane na podstawie ww. przepisów Ustawy o odpadach wraz z aktami
wykonawczymi, których kopie należy przekazać do Inwestora. Kopie kart przekazania
odpadów należy dostarczyć do Zamawiającego przed rozpoczęciem odbioru technicznego
przebudowanych odcinków istniejącej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.
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3

Sprzęt
Sprzęt użyty przez Wykonawcę powinien być odpowiednio dobrany i uzyskać akceptację
Inżyniera, aby nie spowodował uszczerbku na jakości wykonywanych robót, jak i czynności
pomocniczych, załadunku i rozładunku, a także transportu.
Przy wykonywaniu robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, należy wszelkie
prace ziemne wykonywać ręcznie po uprzednim wykonaniu wykopów poprzecznych –
lokalizujących.

4

Transport
Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi
i odpowiednio przystosowane do transportu materiałów wymienionych w pkt. 2.

5

Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość
zastosowanych wyrobów, materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz
poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.
Wykonawca założy, w razie konieczności, osnowę realizacyjną, w oparciu, o którą będzie
prowadził roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzględniony w cenach
jednostkowych poszczególnych robót i nie podlega dodatkowej zapłacie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni
wyniki badań wyrobów, materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.
Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się,
że utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy „O odpadach”.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez
użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy.
Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne należy przebudować zachowując
następującą kolejność robót:
- wybudować rury osłonowe,
- wybudować odcinki mikrokanalizacji,
- wybudować odcinki kabli ziemnych,
- wykonać przełączenia,
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- wykonać pomiary,
- zdemontować przebudowane urządzenia (studnie, rury, kable, osprzęt).
Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać
zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane
elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż.
W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.
W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez
demontażu, o ile uzyska na to zgodę Inżyniera.
Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym
gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny
z projektem drogowym.
Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały.
Należy zwrócić szczególną uwagę na ustalenie terminów przebudowy z właścicielem
urządzeń oraz w porozumieniu z nim z klientami korzystającymi z usług operatorów w celu
uniknięcia roszczeń finansowych związanych z przerwami w transmisji wynikającymi
z wyłączenia torów na czas wykonywania prac.

5.2 Wykonanie prac ziemnych
Rowy pod urządzenia telekomunikacyjne należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie
(jeśli warunki pozwalają na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
służby geodezyjne. Ściany wykopów powinny być pochyłe. Przed ułożeniem kanalizacji dno
wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami
dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju urządzenia i ich ilości rur lub kabli
układanych w jednej warstwie.
Szerokość rowu dobrać tak, aby odległość od ściany wykopu do urządzenia nie była
mniejsza niż 0,15 m. Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania
dotyczące głębokości i szerokości z zachowaniem pochyłości ścian.
Przed ułożeniem urządzeń, dno wykopu powinno być wyrównane i ubite. W gruntach mało
spoistych, takich jak próchnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych wodą jak
kurzawki, muły, torfy, na dnie wykopu układać należy ławę z betonu marki 100 o grubości
min. 10,0 cm. Dopuszcza się wykonanie ławy przez sporządzenie warstwy kamieni, tłucznia,
piasku i zalanie jej zaprawą cementową
Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, głębokość wykopu powinna być
taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej
powierzchni układanych rur wynosiło:
- 0,8 m dla kabli ziemnych,
- 1,0m dla pakietów mikrorur.
Przy przejściach pod jezdnią głębokość wykopu powinna być taka, aby odległość od
nawierzchni nie była mniejsza od 1,2 m (chyba, że w dokumentacji projektowej podane
jest inaczej). Pod rowami minimalna głębokość ułożenia urządzeń powinna wynosić
minimum 0,8m.
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W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie
głębokości ułożenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami
grubościennymi z tworzywa sztucznego.
Wykonanie podsypki
Na dnie wykopu należy równo, na całej szerokości rozgarnąć warstwę podsypki o grubości
około 10 cm z niezmrożonego materiału o ziarnistości poniżej 20 mm nie zawierającego
ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Na podsypkę nie nadają się grunty
plastyczne (gliny, iły), piaski pyliste i grunty o małej nośności (muły, torfy). Jeżeli lokalny
grunt spełnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno
zagęszczać.
Wykonanie obsypki
Należy wykonywać warstwami o grubości 10-30 cm do wysokości, co najmniej 30 cm
powyżej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna być starannie rozprowadzona po
obu stronach rury ze zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach
styku z podsypką. Przy zagęszczaniu tej warstwy należy uważać, aby nie spowodować
podniesienia lub przesunięcia się rury. Materiał stosowany do obsypki musi spełniać te same
wymagania, co materiał na podsypkę. Jeżeli grunt rodzimy spełnia te wymagania, to może on
być zastosowany do wykonania obsypki. Stopień zagęszczenia obsypki określa projekt
drogowy.
Wykonanie zasypki
Pozostała przestrzeń wykopu powinna być wypełniona do poziomu terenu lub określonej
w projekcie rzędnej, w taki sposób i takim materiałem, które zapewnią odpowiednią nośność
dla zakładanych obciążeń użytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do
wykonania zasypki można użyć gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementów o
rozmiarach powyżej 300 mm (np. kamieni). W terenach zielonych zagęszczanie zasypki nie
jest konieczne.

5.3

Metody bezwykopowe

Metody bezwykopową zastosować przy budowie przepustów na odcinkach, gdzie ze
względu na skrzyżowania z drogami, zagęszczenie istniejącego uzbrojenia, zbliżenia do
budynków, przejścia w pobliżu drzew wykonanie wykopów otwartych jest niewskazane.
Sposób wykonania przejścia poprzecznego nie może powodować powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokół rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a
także musi zapewniać zachowanie wytrzymałości rur.
Roboty muszą być prowadzone przez firmę specjalizującą się w wykonywaniu tych
technologii.
Wykonanie przecisku
Wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie przekroczenia
dróg metodą przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto
wykonawca uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych
znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu.
Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze wykonać umocnione
komory robocze: startową i odbiorczą oraz wykonać dokop na głębokość dostosowaną do
zagłębienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej.
Dno komory należy utwardzić płytami żelbetowymi, a następnie zmontować tor i ścianę
oporową. Urządzenie przeciskowe opuścić na dno wykopu i zmontować. Na powierzchni
terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do komory opuścić
rurę przeciskową. Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać wiercenie, a urobek z
przewiertu usuwać na zewnątrz dołu montażowego.
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Rury zespawywać a miejsca spawane zaizolować. Po wykonaniu przecisku urządzenia
zdemontować. Po wykonaniu robót przeciskowych komory rozebrać, zasypać wykopy a teren
przywrócić do pierwotnego stanu. W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy
wykonać odwodnienie wykopów. Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni
wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót.
Wykonanie przewiertu sterowanego
W pierwszym etapie należy wykonać przewiert (tzw. odwiert pilotażowy), który
przeprowadzany będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt
w trakcie odwiertu.
Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt głowicy
wiertniczej pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Podczas
wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w
wyznaczone miejsce.
Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału
do wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę
rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy.
Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy doczepić odpowiednia rurę, która zostanie
przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.
Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i
tymczasowe niezbędne do wykonania robót.

5.4

Studnie kablowe

Na ciągach kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1 i SKO-2g.
Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykonać uprawniony geodeta.
Wymiary studni winny być zgodne z normami operatorów. Wykonywanie studni
kablowych z prefabrykatów, bloczków betonowych i betonu lanego powinno być zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).
Wszystkie studnie w chodnikach należy wyposażyć w żeliwne ramy i pokrywy typu
ciężkiego o klasie wytrzymałości nie mniejszej niż B125.
Studnia SKO-2g instalowana w jezdni powinna być najazdowa o wytrzymałości D400
wyposażona dodatkowo w pokrywę strugoszczelną.
Klasa obciążenia studni kablowych - B125 – obciążenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).
Klasa obciążenia studni kablowych - B400 – obciążenie statyczne 400 kN/cm2 (40,0t).
Pokrywy studni wyposażyć w wietrzniki z logo Operatora. Studnie należy wyposażyć w
zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich w postaci pokryw wewnętrznych zamykanych
na kłódkę systemową z zamkiem dopuszczonym do stosowania w sieciach Operatora.
Dal studni Orange Polska SA zastosować pokrywy ryglowane.
Pokrywy studzienek zniwelować należy z nawierzchnią chodników i zieleńców. Studnie
kablowe zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci do wnętrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewnętrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umożliwiać
skuteczne odprowadzanie wody, która dostanie się do jej wnętrza.
Na bocznych ścianach studni projektuje się zamontować uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montować należy na dłuższych bokach studni (pod półką).
Studnie kablowe wraz z osprzętem powinny być lokalizowane w środowisku
nieagresywnym.
Dno wykopu pod studnię kablową należy wyrównać, wypoziomować i zagęścić. W
zależności od kategorii gruntu należy wykonać podsypkę z piasku, przesianej ziemi lub żwiru,
ewentualnie wzmocnić go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie płaszczyzny
studni, które będą miały kontakt z gruntem należy zaizolować przed dostępem wody.
Elementy łączyć z zastosowaniem na płaszczyznach połączeń szybkowiążących zapraw o
dużej wytrzymałości i odporności na działanie wód opadowych. Ściany i strop całkowicie
Specyfikacja techniczna D.01.03.04
Branża teletechniczna
11

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach

zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji, powinny być
szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Górna powierzchnia ramy studni kablowej powinna być na tej
samej rzędnej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni ją bezpośrednio otaczającej.
Wszystkie istniejące studnie kablowe należy wyregulować dostosowując poziom pokryw
do projektowanych rzędnych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni
kablowych wymienić. Istniejące studnie kablowe znajdujące się w obrębie robót wyraźnie
oznaczyć i zabezpieczyć na czas budowy przed uszkodzeniem.
Do każdej studni o głębokości przekraczającej 1,5 m należy wstawić drabinkę.

5.5 Budowa mikrokanalizacji
Do budowy mikrokanalizacji należy zastosować pakiet mikrorur 2x12/8mm i mikrorury
12/8mm. Rury ułożyć na głębokości 1,0 m od górnej krawędzi rurociągu na 10 cm podsypce z
piasku.
Rury powinny być układane przy temperaturze powietrza powyżej -5°C. W razie potrzeby
prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić odpowiednie podgrzewanie rur
w zwojach lub na bębnach.
W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na głębokości 1 m jest znacznie niższa od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociągu powinno odbywać się dwuetapowo.
Najpierw należy umieścić warstwę podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochłodzeniu się
rur w ziemi, powinno nastąpić ostateczne zasypanie rurociągu.
Przy zaciąganiu rur należy stosować osprzęt pomocniczy analogicznie jak przy zaciąganiu
kabli metalowych (kołnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Siła, z jaką można zaciągać rury
kanalizacji wtórnej, powinna zawierać się w granicach od 400 do 600 N (40 - 60 kG).
Zmontowane odcinki mikrokanalizacji należy sprawdzić pod względem szczelności i
kalibracji.
Trakt kablowy zbudowany z mikrorurek połączonych złączkami powinien
wytrzymać próbę krótkotrwałą nadciśnienia powietrza 1.0 MPa w ciągu 30 min, oraz próbę
po napełnieniu rur sprężonym powietrzem do nadciśnienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny
wykonany manometrem technicznym po upływie 24 godzin nie może wykazać spadku
ciśnienia większego, niż 10 kPa.
Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaską w pakiet lub pakiet mikrorur
cienkościennych w rurze osłonowej należy układać prostoliniowo z normatywnym
falowaniem, bez wzajemnego krzyżowania się. Złączki mikrorur powinny być tego samego
producenta, co rury lub przez niego zalecane. Złączki wszystkich mikrorur rurociągu muszą
być wykonane w tych samych miejscach z wzajemnym przesunięciem. Złączki rur
umieszczane w ziemi muszą posiadać zabezpieczenie przed rozłączeniem (podwójny
pierścień) gwarantujące połączenie aż do zerwania rury rurociągu. Zamienne można stosować
dedykowaną mufę systemową jako osłonę mechaniczną złączek.
Podczas instalowania złączek stosować należy specjalistyczne narzędzia do przycinania
mikrorur. Ma to na celu zapewnienie możliwie gładkiej powierzchni cięcia oraz utrzymania
kąta prostego pomiędzy krawędzią cięcia a boczną ścianką mikrorury. Precyzja wykonania
połączenia mikrorur, ma duże znaczenia dla zapewnienia szczelności odcinka
mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciągania.
Miejsce lokalizacji złączek należy oznaczyć markerem. Markery takie zaleca się
montować także na trasie linii w miejscach charakterystycznych (załamania trasy). Markery
należy ułożyć także przy rurach ochronnych, mocując je opaską zaciskową.
Pakiet doziemny mikrorur powinien być fabrycznie wyposażony w przewód lokalizacyjny
izolowany. Można zamiennie zastosować kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8,
który należy ułożyć razem z rurociągiem i w sposób trwały do niego przymocować. W
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studniach kablowych końcówki kabla należy wprowadzić do niej i zakończyć w puszce
hermetycznej na kostce zaciskowej.
Po wybudowaniu mikrorur sprawdzić szczelność odcinków oraz wykonać test kalibracji.
W studniach kablowych mikrorury powinny być wygięte łagodnym łukiem i
przymocowane do ścian studni tak, aby nie ulegały uszkodzeniom mechanicznym.
W studniach kablowych rury należy układać na jednej ścianie, pozostawiając drugą ścianę
wolną dla potrzeb montażu stelaży i muf kablowych.
Taśmę ostrzegawczą z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY” należy ułożyć
nad mikrorurami w połowie głębokości wykopu.
Wprowadzając rury do szaf lub budynków uszczelnić wejścia w sposób uniemożliwiający
przedostawanie się gazu. Do uszczelniania końców mikrorur zarówno zajętych przez kable,
jak i pustych stosować uszczelki dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.
Na skrzyżowaniach z ulicami i urządzeniami uzbrojenia podziemnego stosować rury
ochronne RHDPEp 110/6,3mm. Przejścia pod ulicami o nawierzchni utwardzonej wykonać
metodą przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

5.6 Kable sieci miejscowej ziemne
Kabel w ziemi należy układać w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na
falowanie nie może wynosić mniej niż 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niż 3%
długości trasowej.
Głębokość ułożenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do góry kabla, nie może być
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami dopuszcza się odległość
0,5 m. Przy złączach kablowych zapasy kabla nie mogą być mniejsze niż 0,25 m z każdej
strony złącza. Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości, co najmniej 20 cm,
następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości, co najmniej 15 cm oraz przykryć folią z
tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla nie może wynosić mniej niż 25 cm. Grunt
należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie może
być mniejszy niż:
a) pod jezdnią główną, poboczem i terenem przyległym – wg specyfikacji drogowej
b) pod pozostałym terenem – minimum 0,97
Kable ułożone bezpośrednio w ziemi należy dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w następujących przypadkach:
a) w miejscach ułożenia złączy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,
b) w miejscach położonych w odległości mniejszej niż 2,0 m od słupów linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.
Kable ułożone bezpośrednio w ziemi należy zabezpieczyć się przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez:
- wykonanie rur osłonowych ułożonych na 10 cm warstwie piasku,
- ułożenie nad kablem taśmy ostrzegawczej w kolorze pomarańczowym z napisem
„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” w połowie głębokości ułożenia kabla.
Złącza na kablach XzTKMXpw powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montażu
Znakowanie kabli powinno być wykonane zgodnie z normami Operatorów w studniach
kablowych i obiektach za pomocą trwałych opasek oznaczeniowych.
Dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między kablami a innymi
urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych w Rozporządzeniu M.I. z
26 października 2005r.
W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny być zwymiarowane wzdłużnie
i poprzecznie:
- przebieg kabli ziemnych,
- położenie złączy oraz zapasów kabla.
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Przebudowę wykonać bez przerw w łączności w oparciu o złącza równoległe.
Na przebudowywanych kablach należy wykonać pomiary prądem stałym i pomiary
tłumienności.

5.7

Kable światłowodowe

Zastosowana technologia zaciągania kabli do rurociągów kablowych i kanalizacji wtórnej
powinna zapewnić ułożenie tych kabli bez uszkodzeń i naruszania zewnętrznych osłon
ochronnych, przy zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego średnic.
Kabel należy układać w rurociągu metodą pneumatyczną. Ręczne lub mechaniczne
zaciąganie kabli OTK jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach, ale pod
warunkiem ciągłej kontroli siły naciągu i stosowania urządzeń zabezpieczających przed
przekroczeniem dopuszczalnej wielkości tej siły.
Przy zaciąganiu kabli OTK należy przestrzegać, aby temperatura otoczenia nie była niższa
od -5°C.
Uszczelnić wejścia do obiektów w sposób uniemożliwiający przedostawanie się gazu do
kontenerów.
W studniach kablowych kable powinny być wygięte łagodnym łukiem i przymocowane do
ścian studni tak, aby nie ulegały uszkodzeniom mechanicznym.
Do montażu złączy kabli OTK powinny być stosowane osłony złączowe o pojemnościach
dostosowanych do konstrukcji kabli.
Do zakończenia kabli w obiektach należy stosować przełącznice zatwierdzone przez
właściciela sieci.
Połączenia światłowodów jednomodowych w złączu powinny być tak wykonane, aby
tłumienność średnia przypadająca na jedną spoinę w złączu nie przekroczyła wartości 0,10
dB. Tłumienność spoin powinna być określona, jako wartość średnia (z uwzględnieniem
znaków) z pomiarów reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny
być spełnione dla fal o długości 1310 nm i 1550 nm.
Tłumienność odbicia wstecznego (reflektancja) powinna być większa od 60dB.
W studniach kablowych i zasobnikach projektowany kabel optotelekomunikacyjny należy
oznaczyć trwałą przywieszką identyfikacyjną o minimalnych wymiarach 45x70mm.

W trakcie budowy i montażu linii optotelekomunikacyjnej powinny być wykonane
następujące pomiary:
- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu złączy z obu stron odcinka
w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich włóknach dla uzyskania
wykresów reflektometrycznych,
- pomiar optycznej tłumienności dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich włóknach zestawem
do pomiaru mocy optycznej między punktami styku na stojakach zakończeniowopodłączeniowych (od półzłącza rozłącznego),
- pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych.
Zestaw pomiarowy powinien zawierać nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy
szerokości spektralnej (FWHM) 10nm.
Uwaga:
Należy zwrócić uwagę na ustalenie terminów przebudowy z właścicielem urządzeń oraz w
porozumieniu z nim z klientami korzystającymi z usług operatorów w celu uniknięcia roszczeń
finansowych związanych z przerwami w transmisji wynikającymi z wyłączenia torów
optycznych na czas wykonywania prac.
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5.8 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli
Do zabezpieczenia projektowanych kabli należy stosować rury z utwardzonego polietylenu
PEH spełniające wymagania rur przepustowych typu RHDPEp 110/6,3. Pod jezdniami
przepusty należy wykonać metodą bezwykopową - przecisk lub przewiert sterowany.
Do zabezpieczenia istniejących kabli ziemnych wzdłuż budowanej drogi zastosować rury
dwudzielne typu RHDPE o średnicach 160 i 120mm. Rury dwudzielne należy układać na
gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedłużania przepustów, rury dwudzielne
należy układać z zakładką min. 0,5 m., Aby zapobiec zamulaniu tych przepustów, łączenia
odcinków rur uszczelnić należy płatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.
W wykopach należy wymienić grunt i zagęścić go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.
Podczas wykonywania korekty tras kabli zachować szczególną ostrożność, prace wykonać
ręcznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykonać pomiary sprawdzające, a
gdy pomiary nie spełnią wymagań kabel przebudować.

5.9 Roboty rozbiórkowe
W ramach usunięcia kolizji należy zdemontować wszystkie elementy kolidujących sieci
(studnie kablowe, mikrokanalizację, kable, rury osłonowe osprzęt itp.)
Przy robotach demontażowych Wykonawca ma obowiązek takiego przeprowadzenia
demontażu materiałów, by nie uległy one zniszczeniu. Wyroby i materiały z demontażu
nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien dostarczyć właścicielowi
sieci, jeżeli jest taka wola Zamawiającego. W przeciwnym przypadku stanowią one własność
Wykonawcy i winny być odtransportowane na jego skład.
Pozostałe materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21). Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić kartami
przekazania odpadów wydanymi przez Podmioty posiadające stosowne zezwolenie wydane
na podstawie ww. przepisów Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, których
kopie należy przekazać do Inwestora. Kopie kart przekazania odpadów należy dostarczyć do
Zamawiającego przed rozpoczęciem odbioru technicznego przebudowanych odcinków
istniejącej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.
Demontaż kolizyjnych odcinków kanalizacji, rurociągów, studni i kabli itp. należy
wykonać zgodnie z Dokumentami Wykonawcy i SSTWiORB oraz zaleceniami użytkownika
tych urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii. W szczególnych przypadkach
Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu o ile uzyska zgodę Inżyniera.
Wykopy pozostałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym
gruntem i wyrównane do poziomu terenu.

6

Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogólne".

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne”. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do
akceptacji źródła poboru wszystkich materiałów, dołączając do nich Deklaracje własności
użytkowych oraz inne dokumenty potwierdzające jakość materiałów. Wykonawca powinien
przed wbudowaniem przeprowadzić badania własne i sprawdzić, czy materiały posiadają
deklarowane własności użytkowe, nie są uszkodzone, niepełnowartościowe.
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6.2 Sprawdzanie materiałów
Sprawdzanie materiałów polega na stwierdzeniu zgodności Deklaracji właściwości
użytkowych z wymaganiami norm lub innych dokumentów stwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami Dokumentów Wykonawcy lub uzgodnionych warunków
technicznych.

6.3 Sprawdzenie mikrokanalizacji
Kontrola jakości wykonania kanalizacji wtórnej i rurociągów polega na sprawdzeniu:
- trasy rurociągu, zgodności przebiegu z Rysunkami z tolerancją do 0,5 m poza terenem
zabudowanym i 0,3 m w terenie zabudowanym.
- prawidłowości wykonania ciągów polegającej na sprawdzeniu drożności i szczelności
(z tolerancją 10kP) rur oraz wykonania skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnymi,

6.4 Sprawdzenie telekomunikacyjnych kabli ziemnych miedzianych
Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
- skrzyżowań i zbliżeń kabli ziemnych z innym uzbrojeniem podziemnym,
- ochrony linii kablowych,
- szczelności powłok,
- zabezpieczenia kabli przed korozją,
- parametrów elektrycznych.

6.5 Sprawdzenie telekomunikacyjnych kabli światłowodowych
Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu:
- ułożenia w studniach, identyfikacji
- ochrony linii kablowych,
- szczelności powłok,
- zabezpieczenia kabli przed korozją,
- parametrów optycznych tłumienności i reflektanci
- parametrów elektrycznych kabla lokalizacyjnego.

6.6 Wykopy
Należy wykonać jedno badanie zagęszczenia na każde 50m wykopu

6.7 Ocena wyników badań
Przedstawioną do odbioru sieć telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie
z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 6. SSTWiORB dały
dodatni wynik. Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę
ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

7

Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.

8

Odbiór robót
8.1 Ogólne zasady odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
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8.2 Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych następuje na
podstawie raportów z badań zgodnie z pkt 6, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi oraz
wizualnej ocenie faktycznie wykonanych prac.
Po wykonaniu przebudowy kablowej linii telekomunikacyjnej/kanalizacji kablowej
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
• aktualną powykonawczą dokumentację projektową,
• geodezyjną dokumentację powykonawczą,
• protokoły z dokonanych pomiarów,
• kopia dziennika budowy z zapisami odbioru robót zanikających,
• protokół odbioru spisany z Użytkownikiem urządzeń telekomunikacyjnych,
• badania laboratoryjne w trakcie budowy,
• znaki CE dołączone do każdego wyrobu deklaracje właściwości użytkowych oraz dla
wyrobów wskazanych w art. 31 lub 33 rozp. (WE) nr 1907/2006, kartę charakterystyk
lub informację o substancjach zawartych w wyrobie.
• znaki budowlane wyrobów dołączane do opakowań lub dokumentów handlowych
i aprobaty techniczne na wybudowane wyroby.
Po wykonaniu prac budowlano-montażowych należy sporządzić inwentaryzację
geodezyjną przebudowywanych odcinków urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz z wymogami Gestora sieci.
Dokumentację powykonawczą należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz z wymogami Gestora sieci.

8.3 Uznanie robót za wykonane prawidłowo
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli ocena prawidłowości i kompletności ich wykonania okazała
się pozytywna.

9

Podstawa płatności
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie zawierać koszty wszystkich elementów
robót składających się na jej wykonanie określonych w umowie z Wykonawcą na roboty
budowlane, a w szczególności:
• przeprowadzenie badań polowych
• geodezyjne wytyczenie tras,
• zakup, dostawa, wywóz, utylizacja materiałów,
• wybudowanie wszystkich elementów sieci lub linii telekomunikacyjnych,
• geodezyjny pomiar powykonawczy,
• pomiary kabli
• demontaż urządzeń (studnie kablowe, rury osłonowe, mikrokanalizacja, kable,
osprzęt itp.).

9.3 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszej SSTWiORB obejmuje:
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• roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
• prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10 Przepisy związane i standardy
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonów.
PN-EN 206:2014-04
Beton.
BN-85/8984-01
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.
PN-EN 197-2:2014-05
Cement
PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywa do betonu.
PN-E-05030/10:2004
Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i badania.
Ochrona metalowych części podziemnych.
PN-EN-197-1:2012
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 13242+A1:2012
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-T-90311
PN-T-90331

PN-T-90330
PN-EN 61140:2005
PN-EN 1366-3:2010
PN-EN 61386-1:2011
PN-EN 61386-21:2005
PN-EN 61386-22:2005
PN-EN 61386-23:2005
PN-EN 61386-24:2010
PN-EN 61386-25:2012
PN-EN 60825-2:2009
PN-EN 60825-1:2010
PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003
PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej
o powłoce ołowianej nieopancerzone i opancerzone
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, osłoną
polietylenową lub polwinitową.
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji
i urządzeń
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienia przejść
instalacyjnych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wym. ogólne
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: Wymagania
szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 22: Wymagania
szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 23: Wymagania
szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 24: Wymagania
szczegółowe --Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 25: Wymagania
szczegółowe. Osprzęt do mocowania rur instalacyjnych
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych. Część 2: Bezpieczeństwo światłowodowych
systemów telekomunikacyjnych (OFCS)
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych. Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania
Ogólne wymagania. Kable światłowodowe
Kable światłowodowe jednomodowe (do układania w kanalizacji kablowej oraz
bezpośrednio w ziemi)
Kable światłowodowe. Część 2: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń.
Wymagania szczegółowe PN-EN 187200:2002. Specyfikacja grupowa.
Telekomunikacyjne kable światłowodowe napowietrzne
Kable światłowodowe. Część 3: Wymagania szczegółowe. Kable do stosowania
na zewnątrz pomieszczeń
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PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007
PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

PN-EN 60794-3-30:2009

PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010
PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004
PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002
PN-EN 61300-1:2000
PN-EN 61300-3-4:2003
PN-EN 61300-3-1:2002
PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004
PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/14
ZN-OPL-006/15
ZN-OPL-008/14
ZN-OPL-009/13

Kable światłowodowe. Część 2-11: Kable światłowodowe do układania wewnątrz
pomieszczeń. Szczegółowe wymagania dotyczące kabli jednoi dwuświatłowodowych stosowanych do okablowania budynków
Kable światłowodowe - Część 3-21: Kable światłowodowe zewnętrzne - Szczegółowe
wymagania dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych napowietrznych,
samonośnych stosowanych do okablowania zabudowań
Kable światłowodowe. Część 5: Kable światłowodowe. Specyfikacja grupowa
mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodą wdmuchiwania
Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Część 2-8: Złącza
mikroduktów, dla światłowodów wdmuchiwanych, typu 1
Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Część 2-5: Hermetyczne osłony
złączowe typu 1 dla kategorii S i A, dla światłowodów wdmuchiwanych do
mikrokanalizacji
Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Część 2: Wymagania ogólne dla
światłowodowych kablowych osłon złączowych, osłon złączowych oraz złączy
mikroduktów.
Kable światłowodowe. Część 3-30: Kable zewnętrzne. Wymagania grupowe dotyczące
telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania na dnie
jezior, rzek oraz do zastosowań przybrzeżnych.
Kable światłowodowe. Część 3-10: Kable zewnętrzne. Specyfikacja grupowa dotycząca
telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania w
kanalizacji kablowej, bezpośrednio w ziemi lub w liniach napowietrznych
Kable światłowodowe. Część 2-20: Kable wewnętrzne. Wymagania grupowe dotyczące
kabli rozdzielczych wieloświatłowodowych
Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Część 3-2: Spoina mechaniczna
włókna jednomodowego
Kable światłowodowe. Część 1-2: Wymagania wspólne. Podstawowe metody badań
Podstawowe procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych.
Część 4-2: Światłowodowe linie kablowe. Tłumienność jednomodowych
światłowodowych linii kablowych
Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Część 1: Instalacje światłowodowe
Światłowodowe złącza i elementy bierne. Podstawowe procedury badań i pomiarów.
Postanowienia ogólne i przewodnik
Światłowodowe złącza i elementy bierne. Podstawowe procedury badań i pomiarów.
Część 3-4: Badania i pomiary. Tłumienność
Światłowodowe złącza i elementy bierne. Podstawowe procedury badań i pomiarów.
Część 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa
Interfejsy złączy światłowodowych. Część 1: Informacje ogólne i wprowadzenie
Złącza do światłowodów i kabli światłowodowych. Część 1: Specyfikacja ogólna
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Wymagania
szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01;
PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne
wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne
wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe wymagania i
badania.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. Wymagania i
badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów
jednomodowych. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w
światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-010/16
ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15
ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/15
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99
ZN-OPL-026/06
ZN-OPL-027/96
ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15
ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11
ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/05
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/10
ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97
ZN-OPL-042/00
ZN-OPL-043/14
ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14
ZN-OPL-049/14
ZN-OPL-050/14

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne
wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i
przełącznicowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i
badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i siec przyłączeniowa.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed
przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych
obiektów budowlanych. Wymagania i badania.
Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupełnienie do KNR 5-01)
Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i
badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych.
Wymagania i badania
Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do zastosowań
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). Wymagania i
badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w
światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.
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